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KARTA INFORMACYJNA

Wydanie: 2

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

DPO-2

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska, pok. 313 - 314,
tel. 63 277 27 27 wew. 226.
Email: dpo@miasto.slupca.pl
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./;
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz. U.
z 2012 r., poz. 1282 ze zm./;
3. 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 /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./;
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 ze zm./;
5. KONWENCJA o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym /Dz.U. z 1999. Nr 96, poz. 1110/.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (podpisany przez stronę lub pełnomocnika).
Wymagane załączniki:
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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa
w art. 72* ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrze-
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ni 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) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla
przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami
szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych;
6) wypis z rejestru gruntów 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, 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, 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 decyzji, o których mowa w art. 72* ust. 1 pkt 4 i 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.
* - 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./;

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

DPO-2

1. 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego
prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

Biuro Obsługi Klienta
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TERMIN
I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy - zgodnie z Kodeksem postępowania
administracyjnego:
- do 1 miesiąca (*),
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),
od dnia wszczęcia postępowania
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest:
1) regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku:
a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
– dróg,
– linii kolejowych,
– napowietrznych linii elektroenergetycznych,
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych,
substancji chemicznych lub gazu,
– sztucznych zbiorników wodnych,
b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na
użytek rolny,
e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f) inwestycji w zakresie terminalu,
g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a-g,
i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych;
2) starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku
zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek
rolny;
4) wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.
W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 4, wykraczającego
poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,
burmistrzami, prezydentami miast.

TRYB
ODWOŁAWCZY:
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Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
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INFORMACJE
DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIKI:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach,
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.
Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2014r.
Wytwarzający/Weryfikujący: Dorota Maleszka
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