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WYDANIE
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

UWARUNKOWANIACH

ZGODY

NA

Art. 73 ust. 1 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 / t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm./
I. 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 – raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko,
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.

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. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub
5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości
gruntowej, 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;
6.

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 podanym poniżej:
a) 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 ewidencyjnej, o której mowa w punkcie 3 oraz
dokument, o którym mowa w punkcie 6 przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko;
b) 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 ewidencyjnej, o której mowa w punkcie 3
oraz dokument, o którym mowa w punkcie 6 przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w
którym postanowienie stało się ostateczne;

c) jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o
których mowa art. 72 ust. 1 pkt 4-5 oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących
I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w punkcie 6;
7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10
(decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), wykaz działek przewidzianych do
prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace
takie przewidziane są do realizacji;
8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
9 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
UWAGA! 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
Wyjaśnienia:
Karta informacyjna przedsięwzięcia - rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe
informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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 chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9)obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 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 wykonawcą jest zespół
autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje
umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać dane, o których
mowa w art. 66.
Uwaga: Od 1 stycznia 2017 roku wymagane jest oświadczenie autora, a w przypadku gdy
wykonawcą jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o
których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu.
Formularz wniosku oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia można również pobrać w Biurze
Obsługi Interesanta.
II. OPŁATY :
OPŁATA SKARBOWA
1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących
czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub
rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte
odszkodowaniem Skarbu Państwa).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
Gminy Rawicz i w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do
wniosku.
DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU
1. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zakresu raportu:
1. Opinia w przedmiocie zakresu raportu wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
2. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o pozwoleniu na
rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady oraz decyzji o
zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i
innych określonych ustawą 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 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
Właściwy organ wydaje w/w opinię w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w
terminie do 14 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń.
2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
1. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska.
2. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć
wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o pozwoleniu na
rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady oraz decyzji o
zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i
innych określonych ustawą 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 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Właściwy organ dokonuje uzgodnień oraz wydaje opinię w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w
terminie do 30 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń.
3. Ponadto uzyskiwany z Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony (w przypadkach
konieczności stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegonie dotyczy to dróg publicznych, linii kolejowych o
znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012 oraz przedsięwzięć wymagających
koncesji
na
poszukiwanie
i
rozpoznawanie
złóż
kopalin).

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od
organu
(art.
35
§
5
Kodeksu
postępowania
administracyjnego).
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Rozwoju -Katarzyna Górczak (pok. 118, tel. 546-54-36)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni
od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, który wydał decyzję.

