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WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej -Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 71 ust.2, art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy 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 2018 r., poz.2081)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. 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 - kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
4) 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;
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,
6) 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, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).
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 pkt 3, kopię załącznika graficznego, o
którym mowa w pkt 4, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
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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 pkt 3, oraz
wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o
braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stało się ostateczne.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w
czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
IV. OPŁATY:
Skarbowa:
205 zł płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00,od wtorku
do piątku w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A o/Siedlce 22
1050 0099 6192 5550 1000 0010
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5, pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 60 dni (nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych przez strony, albo z przyczyn
niezależnych od organu).
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 5
UWAGI:
Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające
analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:
1)

rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2)

powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich

3)

rodzaju technologii,

4)

ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z

5)

przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6)

rozwiązaniach chroniących środowisko,

7)

rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań

wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

chroniących środowisko,
8)

możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
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9)

obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem,
wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) obowiązek
zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności
urzędowej.

