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WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji 
Adrian Dyllong - Podinspektor  
Biuro nr 1 - parter  tel. 34/3575 100 wew. 36 
Godziny pracy:  730-1530 

Wymagane 
dokumenty: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest na wniosek podmiotu planującego podjęcie 
realizacji przedsięwzięcia (tj. inwestora bądź wyznaczonego przez niego pełnomocnika). Wniosek 
powinien spełniać wymogi formalne pisma, określone w przepisach K.p.a. (dokument podpisany przez 
stronę lub jej pełnomocnika, wzór wniosku nie jest  określony). 
 
 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 sporządzoną na podstawie 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. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) obejmującą 
informacje o: 
 
 a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
 b)powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie 

ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
 c) rodzaju technologii, 
 d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
 e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
 f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
 g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,  
 h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
 i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o     ochronie 

przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.;  
 
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;  
6) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 
7)  Dokumenty uprawniające do działania imieniem podmiotu innego niż osoba fizyczna (jeśli inwestor nie 
jest osobą fizyczną), pełnomocnictwo jeżeli wszczynający przedsięwzięcie działa poprzez pełnomocnika. 
8) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
 

Opłaty: 

 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach               

 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

Termin 

załatwienia 
sprawy: 

Wydanie decyzji następuje w terminie 60 dni od momentu złożenia wniosku. 
Wymieniony termin nie obejmuje czasu przygotowania przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Tryb 
odwoławczy: 

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od momentu 
otrzymania decyzji.    

mailto:urząd@dobrodzien.pl
http://www.dobrodzien.pl/
http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{


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 (tj. Dz. U. z 
2013r. poz. 1235 ze zm.)  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 ). 

 

Informacje 
dodatkowe: 

Wnioski można składać w sekretariacie - biuro nr 106  I piętro. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 1 – parter. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Przykładowy wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

 
Opracował: Adrian Dyllong – Podinspektor, data: 04.01.2016r.  
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 04.01.2016r. 


