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KI.GK-2 

KARTA INFORMACYJNA 
Wersja nr 1 

z dnia 10.12.2019 r. 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia 

I Podstawa prawna 

o 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. z 2018 r., poz. 2081  

z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1839) 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1000 z późn. zm.) 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Pokój 206 

III Wymagane wnioski 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, F.GK-2-1 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

F.GK-2-2 

mailto:wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/
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IV Wymagane załączniki 

o karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze + 4 x forma elektroniczna) 

lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze +  

4 x forma elektroniczna)
[1]

; 

o poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej oraz elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością 

100 m od granicy tego terenu oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem 

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (4 egzemplarze)
[2][4]

; 

o wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono  

oddziaływać 
[2],[3]

; 

o pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa (gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby); 

o dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

                                                      

[1]
 Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany 

razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 
[2] 

Przez obszar rozumie się: 

a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  

w odległości 100 m od granicy tego terenu,
 

b) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska lub,
 

c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 

[3]
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 

10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w tym punkcie. W razie wątpliwości organ może 

wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron 

postępowania przekracza 10. 
[4] W przypadku przedsięwzięć wymagających 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, a także 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, wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie 

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania 

kopaliny prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej,  

a także przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której 

mowa w tym punkcie - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie. 
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V Dokumenty do wglądu 

Brak 

VI Termin załatwiania sprawy 

Do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku (z zastrzeżeniem art. 35 

§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

VII Opłaty 

o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 205 zł., 

o Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby 105 zł., 

o Pełnomocnictwa 17 zł, (za każde pełnomocnictwo) 

Opłata wniesiona na rachunek bankowy w BS Krasnystaw nr: 05 8200 0008 2001 

0000 2189 0002 

VIII Tryb odwołania 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Wójta 

Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX Uwagi 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia. 

Opracował 
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