
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

parter, pokój 17 - Wydział Ochrony Środowiska 

 

GODZINY PRACY: 

Poniedziałek, środa – piątek 7:30 ÷ 15:30, wtorek 7:30 ÷ 16:30 

Tel: 14 68 65 182 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. 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, zwanej dalej „ustawą ooś”); 

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z numerami PESEL, 

REGON wnioskodawcy, zawierający: 

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 ustawy ooś – kartę 

informacyjną przedsięwzięcia; Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

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. 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

– karta informacyjna przedsięwzięcia; 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. 

3) poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś; 

4) mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym 

mowa w ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa 

w ust. 3a pkt 1 ustawy ooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 

mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o 

której mowa w pkt 3 ustawy ooś; 

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

wydane 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, o którym mowa w ust. 3a zdanie 

drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a ustawy ooś.  



6) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 

ustawy ooś, 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 

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej  

9) pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w 

przypadku, gdy składający wniosek działa przez pełnomocnika). 

 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 w 

Brzesku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Szczurowa. Dowód zapłaty należnej 

opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

 NUMER KONTA 

Opłata skarbowa - 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004. 

 

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 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w 

przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko): 

a. opinia lub uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przedmiocie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

b. opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć 

wymagających: 

 decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 



 decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, 

 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

 zezwoleń na zbieranie odpadów, 

 zezwoleń na przetwarzanie odpadów, 

 zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

 uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

 innych decyzji określonych Ustawą ooś, 

c. opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której funkcjonowanie wymaga 

takiego pozwolenia, 

d. opinia lub uzgodnienie organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. 

Właściwy organ wydaje w/w opinię lub uzgodnienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

dokumentów. 

Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie 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 przedmiocie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie dotyczy 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

c. opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, której funkcjonowanie wymaga 

takiego pozwolenia, 

d. uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym do wydania 

oceny wodnoprawnej, chyba że organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Właściwy organ dokonuje uzgodnienia oraz wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

dokumentów. 

Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie 30 dni traktuje się 

jako brak zastrzeżeń. 

Informacje dodatkowe: 

 zgodnie z art. 74 ust. 3a Ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu 

przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, 

z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 Ustawy ooś. Przez obszar ten rozumie się:  

 przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

 działki, na których w wyniku realizacji eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem, 



 zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy ooś 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,  

 zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy ooś, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach,  

 zgodnie z art. 63 ust. 5 Ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia w drodze postanowienia 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje 

postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

 zgodnie z art. 63 ust. 5a Ustawy ooś, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia 

postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach uważa się za wycofane,  

 w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, przedkładany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 66 i 74a Ustawy ooś, 

 zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy ooś w związku z art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie stron o 

decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej 

w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie 

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej,  

 zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy ooś przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy ooś organ prowadzący 

postępowanie może, w drodze postanowienia, wyłączyć stosowanie przepisów o udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na 

terenach zamkniętych, jeżeli zastosowanie tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny 

wpływ na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, 

 zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy ooś organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje 

cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność 

statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 

miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Na postanowienie o odmowie 

dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. 

Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami 

statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej 

instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w 

takim postępowaniu, 



 zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy ooś w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części 

na terenie zamkniętym, ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej dla całego 

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska,  

 zgodnie z art. 82a Ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana 

przed uzyskaniem 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), w której wskazano działki konieczne 

do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac 

polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub 

geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach 

stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na 

którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac.  

 Zgodnie z art. 74 a ust. 1 i 2 Ustawy ooś raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko sporządzić winna osoba, która: 

 ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej 

studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie: 

 nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

 nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

 nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: 

biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, 

 nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, 

nauk leśnych lub 

 ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia 

pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów 

przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 

prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie 

członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. 

W przypadku zespołów autorów wyżej wymienione wymogi dotyczą kierującego tym zespołem. 

 

Forma załatwienia sprawy - decyzja administracyjna. 


