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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DOTYCZY Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji  
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
    środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 
    nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie 
    określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
    środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  
   z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1105 ze zm.) 

 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 
1. Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia, zawierający 
    precyzyjnie określoną nazwę przedsięwzięcia ze wskazaniem do jakich  
    innych decyzji niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych  
    uwarunkowaniach, 
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko 
    (wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9  
    listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących  
    znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  
    związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
    o oddziaływaniu na środowisko [Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.]) - raport  
    o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną  
    przedsięwzięcia, 
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na  
    środowisko(wymienione w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  
    z dnia  9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych  
    uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  
    sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz. U. Nr 257 poz.  
    2573 ze zm.]) - kartę informacyjna przedsięwzięcia, 
4. Poświadczoną przez właściwy organ aktualną kopię mapy ewidencyjnej  
    (z tzw. "czerwonymi pieczątkami"), obejmującej przewidywany teren na  
    którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar na  
    który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym  
    będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który  
    będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

 

DRUKI Wniosek   

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY ORAZ 

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 213 
06-545 Lipowiec Kościelny 
Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska.    
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

POSTĘPOWANIE Brak 

TERMINY W ciągu 2 miesięcy z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z 
przyczyn niezależnych od organu orzekającego.  

JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 
Podinspektor ds. dróg i ochrony środowiska 

OPŁATY 1. Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. 
2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie 
    skarbowej 205,00 zł, którą należy uiścić z chwilą złożenia wniosku, 
    gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym 

UWAGI Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza wydanie zezwoleń 
niezbędnych przed zrealizowaniem inwestycji  wyszczególnionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada  
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)  Wykaz tych zezwoleń zawiera art. 72 
ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze 
zmian.).   

WYKAZ ZMIAN  

 
  
 


