
 

 

Karta Usługi – KM - 03 
 

 

 

NAZWA USŁUGI: 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 
 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

 

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 2017 r., poz. 1405 t. j. z późn. zm.) 

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

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) 

 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,     

poz. 1257 t. j. z późn. zm.),  
 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1.  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami: 
• 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 ustawy z dnia        

3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku (…) - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia;  
 

• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

- kartę informacyjną przedsięwzięcia 

 

• poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującą 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem: 

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 wyżej, 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 wyżej, przedkłada się w terminie 

14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

 
 



 

 

• 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; 
 

• w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa            

w art. 72 ust. 1 pkt 4- 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu 

informacji o środowisku (…), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej 

części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II, III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę 

sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
 

• 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,                          

z zastrzeżeniem: 

b. 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 wyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

c. 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 wyżej, 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 decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku       

i jego ochronie, (...) (Dz. U. jak wyżej), oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów. 

 
 

2.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia   

przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem           

w formie elektronicznej, w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego 

postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 
 
 

III. OPŁATY: 

 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 t. j.) niniejsza decyzja podlega opłacie 

skarbowej w kwocie 205,00 zł. 
 
 
 
 
 



 

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin 

ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach.  
 
 

V. MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW: 

 

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do Kancelarii Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia 

Ludwika I 3, pokój nr 3 (parter) w godzinach: 7.30-15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek),  

wtorek – 8.00 – 16.00. 

 

 
 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

 

Od decyzji Wójta Gminy Lubin stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 
 

 

VII. UWAGI: 

 
 
Brak uwag 
 


