URZĄD MIEJSKI BRZESKO
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
I piętro, pokój 109 - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
GODZINY PRACY:
poniedziałek – piątek 7:30 ÷ 15:30
Tel: 68 65 121
PODSTAWA PRAWNA:
1) Art. 3, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 62 ust. 1, art. 63, art. 64, art. 65,
art. 66, art. 68, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 2, 4, ust.
3, 4, art. 77, art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt. 2, ust. 4, art. 79 ust. 1, art. 80 - 82, art. 84, art.
85 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
2) §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 267).
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 1282).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z numerami
PESEL, REGON wnioskodawcy, zawierający:
1) Kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w
formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) – rozumie się przez to
dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w
szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz
energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
j) finansowaniu planowanej inwestycji (w szczególności czy planowana do realizacji
inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej lub czy Inwestor
zamierza wystąpić z wnioskiem o dotację ze środków wspólnotowych. Jeżeli tak, to
proszę o podanie nazwy Funduszu).
2) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).
3) W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej
szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni
niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć
dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której
mowa w pkt 2 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech
egzemplarzach).
4) Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5) Kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku,
gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
6) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w
przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
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.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Brzesku (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w
Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Szczurowa, na parterze Urzędu Miejskiego lub na
Konto nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie
skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. 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).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Burmistrza Brzeska, w terminie 14-stu dni od
daty jej doręczenia.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI:
1) Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko:
a) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływana przedsięwzięcia na środowisko.
b) Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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, decyzji o ustaleniu
przedsięwzięć Euro 2012 oraz decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
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:
a) Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska.
b) 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, decyzji o ustaleniu przedsięwzięć
Euro 2012 oraz decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.
Właściwy organ dokonuje uzgodnień oraz wydaje pinię 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 jest z Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Brzesku wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony (nie dotyczy to dróg publicznych,
linii kolejowych o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012 oraz
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin).
Forma załatwienia sprawy - decyzja administracyjna.

