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1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 
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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

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)   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 oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 
piętrzących I, II i III klasy budowli, 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;  

5)   dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 
regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 
informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o 
znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla 
inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi 
sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych; 

5a)  dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 
informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów 
energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;  

6)   wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie 
oddziaływać  
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oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c. 
1a. 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 w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 

1b. 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 w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym 
postanowienie stało się ostateczne. 

1c. 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, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 
piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 6. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę infor macyjną 
przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w 
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

Opłaty 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi: 205 zł 
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku 
pełnomocnictwa). 
Opłatę dokonuje się na konto Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce                                 
Nr 26 8597 0001 0050 0500 0130 0001 w BS Proszowice o/Wawrzeńczyce 

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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2012r. poz. 
1282 z późn. zm.)  

Termin realizacji 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów 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 urzędu.  
Wymagane przepisami zewnętrzne opinie i uzgodnienia prowadzone w ramach 
niniejszego postępowania mogą powodować wydłużenie czasu wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  
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Informacje dodatkowe 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji 
oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który 
nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów 
poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami 

 
 
 


