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WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)
 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z późn.
zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28
września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187
poz. 1330)

Komórka
odpowiedzialna

Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 1,2,3), sprawę prowadzi
stanowisko do spraw Budownictwa,
Urząd Gminy Hyżne, II piętro, pokój nr 6, tel. 0-17 230 45 63

Sposób załatwienia
sprawy
Wymagane
dokumenty

Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony a kończy wydaniem decyzji
administracyjnej
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załączniki:
 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 ww. ustawy – karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egzemplarze wraz
z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia - 3 egzemplarze wraz
z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 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, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej –
mapa sytuacyjno – wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek
oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
 pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia,
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Formularz do
pobrania

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną
przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opłaty

 za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 205 zł (zapłatę opłaty
skarbowej za decyzję dokonuje się z chwilą złożenia wniosku),
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
Płatna w kasie tut. Urzędu pok. nr 16 lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Błażowej oddział Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001

Czas załatwienia
sprawy
Tryb odwoławczy

Inne informacje

Wniosek rozpatrywany jest w momencie zgłoszenia, czas oczekiwania na decyzję
60 dni.
Wymieniony termin nie obejmuje czasu przygotowania przez wnioskodawcę
raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
Składanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
drogą pocztową lub w Sekretariacie tut. Urzędu
UWAGA:
Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga
realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko:
1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1
ww. ustawy.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż ww. określone wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
jeżeli:
1. przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie
jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej
ochrony;
2. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ww. ustawy.
3. przedsięwzięcia mogące znacząco (zawsze i potencjalnie) oddziaływać na
środowisko wymienione zostały w rozporządzeniu Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
Decyzja środowiskowa będzie ważna przez cztery lata z możliwością przedłużenia
ważności decyzji do sześciu lat.
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