
          Zał. Nr 2 

Karta informacyjna przedsięwzięcia 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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. 2016.353 z późn. zm.) 
 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 
 
/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
2016.71, z późn. zm.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc itp.), a także usytuowanie (np. 
względem istniejącej zabudowy)./ 
 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. 

 
/W punkcie tym należy m.in. podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent 
powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest 
także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Należy opisać też 
szatę roślinną w granicach nieruchomości, a także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się 
zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew – jakich, ile, na jakiej powierzchni itp.)./ 
 

3. Rodzaj technologii 
 
/W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia./ 
 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi 
w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 
/W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia, 
uzasadnienie ich wyboru i określenia ich przewidywanego oddziaływania na środowisko. Będzie to dotyczyło m.in. 
przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariantu zerowego), 
rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu, wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać także ich przewidywane oddziaływanie na obszary 
Natura 2000. Wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, 
itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku. Należy przy tym podkreślić, że w 
przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przeprowadzana ocena 
oddziaływania na środowisko - konieczne będzie szczegółowe opisanie analizowanych wariantów planowanego 
przedsięwzięcia (w raporcie o oddziaływaniu na środowisko). 
 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: … 
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: … 
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: … 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną: /…/ kW/MW 
 cieplną: /…/ kW/MW 

 gazową: /…/ m3/h 
 
/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak 
również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane 
jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji 
technicznej (operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.)./ 

 
 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 
 
/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą 
miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, 
których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów 
jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, 
tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami 



projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak 
osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, 
osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną 
zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na 
środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/ 

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

 
 ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/; 
 ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/; 
 ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych 

(parkingi, drogi, itp.): /…/; 
 rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie 

w szczelnych pojemnikach): /…/; 
 ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia 

powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości 
(np. odory): /…/. 

 
/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, 
konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami)./ 
 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 
/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 –112 ustawy ooś zachodzą przesłanki do 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. W 
przeciwnym razie należy wpisać „nie występuje”./ 

 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.            o 

ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
 
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki 
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego 
przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze 
należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. 
zagrożeniami) miejsca występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 zawsze 
należy ten fakt uzasadnić./ 

 

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 
transeuropejskiej sieci drogowej 

 
/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko w powyższym kontekście. W przeciwnym razie należy wpisać „nie 
dotyczy”./ 
 
 
 
 



Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 

I. 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 2016r., poz. 353 z późn. zm./,) 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 przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b; 

 3a) 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; 

 4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 - 

5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej 

oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, 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 (art. 75. ust 1. pkt 1) - 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, 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, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w 

ustawie  z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

 6) 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 przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem 

ust. 1a-1c; 

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

działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i 

krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.   

 

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, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz 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, kopię mapy, o której 



mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 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 koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-

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. 

 

II. Zgodnie z art. 69 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 2016r., poz. 353 z późn. zm./, 

1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie 

zakresu raportu. 

2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie 

oddziaływać na środowisko. 

3. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68 (dot. 

określenia przez organ zakresu raportu) 

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

III. Zgodnie z art. 74 ust 2  ww. ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę 

informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

 

IV. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze 

zm./) należy wnieść  należność tytułem opłaty skarbowej za prowadzenie czynności administracyjnych w 

wysokości 205,00 zł oraz za każde pełnomocnictwo 17,00 zł na rachunek bankowy Gminy Kolonowskie nr 

konta   85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 

 

V.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

1. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować na terenie miasta inwestycję mogącą znacząco 

oddziaływać na środowisko przed rozpoczęciem inwestycji muszą otrzymać z Urzędu Miasta i 

Gminy Kolonowskie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

2. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie 

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

oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2016 r. Nr 71). 

3.   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   

      zgodnie z art. 72 ust. 1 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 j.t. z późn. zm.) następuje przed 

      uzyskaniem: 

Art.72.1. 

1)decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o 

pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.); 

2)decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3)decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4)koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe 



magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na 

podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

4a)decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu 

wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze; 

4b)decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji 

na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

6)pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód - wydawanych na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

7)(uchylony); 

8)decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy 

z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 

349); 

9)decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 

r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100); 

10)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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031); 

11)decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.); 

12)(uchylony); 

13)decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133, z późn. zm.); 

14)decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143); 

15)decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu; 

16)decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 880, z późn. zm.), o ile jest to wymagane; 

17)decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101); 

18)decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 

r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych; 

18a)decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących; 

19)zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów 

promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo 

atomowe; 



20)decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 

r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.); 

21)zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach; 

22)decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych. 

 

1a.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem 

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

2.Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku 

zmiany: 

1)decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na: 

a)ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek 

wykonywania działalności objętej decyzją, 

b)zmianie danych wnioskodawcy; 

1a)decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19, polegających na zmianie zatwierdzonego 

projektu budowlanego dotyczącej: 

a)charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych 

parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, 

b)zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 

c)charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego 

-które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

2)koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 

a)zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 

b)przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot, 

c)zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złoża 

kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych, 

d)zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub 

ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie 

objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

e)zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót 

geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 

lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

f)jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia 

zakresu koncesji, 

g)zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych, 

h)zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych, 

i)zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego; 

3)planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b. 

 

2a.Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o 

których mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1)zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub 

2)jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. 

 

2b.W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji 

przedsięwzięcia, przepis ust. 2 pkt 1a stosuje się, jeżeli odstąpienie od zatwierdzonego projektu 



budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie spowoduje zmian uwarunkowań określonych w tej 

decyzji. 

 

3.Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o 

których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie 

zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

 

4.Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona 

ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego 

przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 

jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego 

informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

4a.Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie. 

 

4b.Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu 

energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

 

5.W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się 

także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z 

decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla 

poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia. 

 

5a.Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 

i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - 

Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 

2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu 

jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

 

6.Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o 

wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 


