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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZGODY NA REALIZAJCĘ PRZEDSIĘWZIECIA 

Podstawa 

prawna 

*Art. 71 i art. 72 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353 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 z późn.zm.), 

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 23 z z późn. zm.), 

*Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 

z późn. zm.) 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa,  

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39 

Pok. Nr 6 

Telefon informacyjny: tel. 077 - 461-11-40 w. 24 lub 48 

E-mail informacyjny: rolnictwo@@kolonowskie.pl   

 

Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Regina Klyszcz 

Wymagane 

dokumenty 

· wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach /zał. Nr 1/, 

· karta informacyjna przedsięwzięcia /KIP – zał. Nr 2/ lub raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 

2016 r. Nr 71 z późn. zm.), 

Dokumenty powyższe przedkłada się w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w 

formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, 

· Załączniki (zgodnie z art. 74  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. z 2016 r. poz. 

353 z późn. zm.) 

 

Wysokość opłaty 

skarbowej 

205 zł za czynności administracyjne  

oraz  

za każde pełnomocnictwo opłata wynosi 17 zł 

 

Termin 

składania 

dokumentów 

Nie dotyczy 
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Termin realizacji 

30 dni od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 

organu. 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie 

Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Uwagi 

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form: 

- osobiście przez wnioskodawcę, 

- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 

Informacje 

dodatkowe 

Wymóg opracowania raportu wydłuża czas załatwienia sprawy i wydania decyzji. 

Postępowanie wszczyna się w przypadku złożenia kompletnego wniosku oraz po 

wniesieniu opłaty skarbowej. 

 

Wzory wniosków Załącznik nr 1 i 2 

 

Sporządził: Regina Klyszcz 


