
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

Procedura  uzyskiwania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  sporządzenie  raportu  
o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne:

Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji

Burmistrz: 
• wszczyna postępowanie w sprawie, 
• wpisuje informację o wniosku oraz o raporcie do publicznie dostępnego wykazu, 

• podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie 
dostępnym wykazie danych o wniosku oraz o możliwości składania uwag 
i wniosków (21 dni) 

• Burmistrz występuje do wojewody i do państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego o uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia 

• Po uzyskaniu  uzgodnień  od wojewody i  państwowego wojewódzkiego  inspektora 
sanitarnego  Burmistrz  rozpatruje:  wniosek  inwestora,  uzgodnienia  oraz  uwagi  
i wnioski społeczeństwa, a w przypadku dużego zainteresowania społecznego może 
przeprowadzić rozprawę administracyjną

Burmistrz:
• wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• wpisuje decyzję do publicznie dostępnego wykazu, 
• podaje do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym wykazie

Procedura  uzyskiwania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  sporządzenie  raportu  
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane:

Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji

Burmistrz:
• wszczyna postępowanie w sprawie, 
• wpisuje informację o wniosku do publicznie dostępnego wykazu, 

• Burmistrz zwraca się do starosty i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i określenia jego 



ewentualnego zakresu

• Po uzyskaniu opinii w zależności, czy obowiązek wykonania raportu zostanie nałożony 
Burmistrz:

tak 
• wydaje postanowienie o konieczności 

wykonania raportu oraz jego zakresie 

Inwestor przedkłada raport o oddziaływaniu 
na środowisko w zakresie zgodnym 
z postanowieniem

• wpisuje postanowienie o konieczności 
sporządzenia raportu do publicznie 
dostępnego wykazu, 

• podaje do publicznej wiadomości informacji 
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym 
wykazie danych o wniosku oraz o 
możliwości składania uwag i wniosków (21 
dni) 

• występuje do starosty i do państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego o 
uzgodnienie i oczekuje na uzgodnienia 

• Po uzyskaniu uzgodnień od starosty i 
państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego rozpatruje: wniosek inwestora, 
uzgodnienia oraz uwagi i wnioski 
społeczeństwa, a w przypadku dużego 
zainteresowania społecznego może 
przeprowadzić rozprawę administracyjną 

• wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

• wpisuje decyzję do publicznie dostępnego 
wykazu, 

• podaje do publicznej wiadomości informację 
o umieszczeniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w publicznie dostępnym 
wykazie 

 
 
 

nie
• wydaje postanowienie o braku 

konieczności wykonania raportu 

• wpisuje postanowienie o braku 
konieczności sporządzenia raportu 

    do publicznie dostępnego wykazu 

• występuje do starosty 
       i do państwowego powiatowego  
       inspektora sanitarnego o uzgodnienie 

  i oczekuje na uzgodnienia

• Po uzyskaniu uzgodnień od starosty 

i państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego rozpatruje 
wniosek inwestora oraz uzgodnienia 

• wydaje decyzję o środowiskowych
 uwarunkowaniach,

•  wpisuje decyzję do publicznie
 dostępnego wykazu, 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz.U. z 2006r.  
Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć, dla których 

raport  jest  wymagany  obligatoryjnie  (3  egz.  i  zapis  w  formie  elektronicznej  na 
informatycznym nośniku danych)
lub  informacja  o  planowanym  przedsięwzięciu  –  dla  przedsięwzięć,  dla  których  raport 
może być wymagany (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku 
danych)
Informacja o planowanym przedsięwzięciu powinna zawierać dane o:

  1)  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  2)  powierzchni  zajmowanej  nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  

oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
  3)  rodzaju technologii,
  4)  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  5)  przewidywanej  ilości  wykorzystywanej  wody i  innych  wykorzystywanych  surowców, 

materiałów, paliw oraz energii,
  6)  rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7)  rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8)  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9)  obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  

o  ochronie  przyrody  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego  oddziaływania 
przedsięwzięcia.

4. Wypis z rejestru gruntów
W przypadku przedsięwzięć, dla których raport jest wymagany obligatoryjnie wnioskodawca 
przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  może 
zwrócić się z zapytaniem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko.

Opłata skarbowa:
205 zł za wydanie decyzji. Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – gotówką w kasie  tut.  Urzędu lub bezgotówkowo  
na rachunek Urzędu 
nr konta – 88 8454 1095 2003 0000 0374 0005

Jednostka obsługująca:
Wydział Ekologii i Zdrowia
pokój nr 5 (Zameczek)
tel. 0324311597, 0324295997

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700

wtorek-piątek od 730 do 1530

Sposób załatwienia:
decyzja administracyjna

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2004.92.880&data=user


Termin załatwienia:
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania informacji o sprawie: 
odbiór za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
stronie  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  
w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję.


