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Karta usług 
Nr  GP/1 

Wydanie 1 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjnej, I piętro, pokój nr 111, 
tel. 134309753.  

Osoba 
odpowiedzialna 

Bernadeta Jurczak – inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek.  
2. Załączniki do wniosku: 

 w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  
w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych,  

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia  
w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych,  

 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), 

 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 oraz 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 tiret 3, 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), 

 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Formularz do 
pobrania 

www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Opłata skarbowa: 

 od wydania decyzji – 205,- zł,  

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,- zł (z wyłączeniem 
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty 
skarbowej).  

Opłata skarbowa płatna w kasie tut. urzędu lub na konto:  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Miejscu Piastowym, 
nr konta: 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001.  
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

http://www.miejscepiastowe.pl/
mailto:gmina@miejscepiastowe.pl


Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca, a w przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień do 
dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za 
pośrednictwem Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni licząc od daty 
otrzymania decyzji. 

Inne informacje Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji  środowiskowych uwarunkowaniach.  
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą 
być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 
publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób 
publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  
Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięcia realizowanego  
w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska.  
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 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. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko organizacje ekologiczne, które, powołując się na 
swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu 
administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w tym 
postępowaniu na prawach strony. 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.  

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. Nr 199, poz. 1227  
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),  

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 
1635 z późn. zm.). 

 

Opracowała: 
Bernadeta Jurczak 
Inspektor 
dn. 2011-07-12 

Sprawdził: 
Jan Węgrzyn 
Kierownik Referatu GP 
dn. 2011-07-13 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-07-14 

 


