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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Wykaz potrzebnych dokumentów:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko) przygotowaną na podstawie art. 62a ust. 1.
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).
Wnioskodawca może dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie
zakresu raportu.
Kartę informacyjną bądź raport przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych
nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym
egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego
i uzgadniającego.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. 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.
5. 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.
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 ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez
organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków przedkłada się wraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
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 oraz wypis z rejestru gruntu lub inny dokument, wydany przez
organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków przedkłada się w terminie 14 dni od
dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających 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 2018 r. poz. 1474), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie
przewidziane są do realizacji.
7. W przypadku przedsięwzięcia o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.) należy przedłożyć analizę
kosztów i korzyści.
8. Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) dla osoby upoważnionej,
jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
9. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Opłaty:
- 17 zł - od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika,
- 205 zł – za wydanie decyzji, wniesiona nie później niż w dniu złożenia wniosku – w kasie
Urzędu lub na rachunek bankowy.
Miejsce złożenia wniosku:
Osobiście lub pocztą - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 4a, pok. 12 tel. 22 738 25 90;
e-mail: biuro@brwinow.pl
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminów
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Brwinów, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie
w
ww.
terminie
skutkuje
pozostawieniem
wniosku
bez
rozpoznania.
Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem decyzji
wymienionej w art. 72 ust. 1 i ust 1a, 1b ww. ustawy.
Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,
a wnioskodawcy który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot
nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
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 (Dz. U. 2018, poz. 2081).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2018 r., poz. 2096 ze zm.).

