
 

 

KARTA USŁUG NR: RI 15 

URZĄD MIASTA BRZEZINY 
WYDZIAŁ ROZWOJU INFRASTRUKTURY I MIENIA – RI 

Strona nr 1  

Stron 2  

Zmiana  

 

Nazwa usługi:  

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

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. Nr 199, poz. 

1227/ 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zm./ 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/ 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ   www.brzeziny.bip.net.pl 

2. Załączniki:  

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 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 - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia;  

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia;  

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 koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, 

wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne 

składowanie odpadów oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 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;  

5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy 

składający wniosek działa w imieniu innej osoby); 

7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
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.  

 

Opłaty:  

Opłata skarbowa – 205 zł  
konto: Bank Spółdzielczy w Andrespolu  45 8781 0006 0040 0031 2000 0010 

/załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) – cz. I, 

pkt 45/ 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  
Zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227/ 

Miejsce załatwienia sprawy:  

http://www.brzeziny.bip.net.pl/


 Wydział: Rozwoju Infrastruktury i Mienia, Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16   

 Nr pokoju: 305, III piętro 

 Nr telefonu /0-46/ 874-22-24 wew. 317, faks /0-46/ 874-27-93, e-mail  nowak@brzeziny.pl  

 Godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00 

 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Brzeziny  

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Uwagi:  

1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek 

podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.  

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:  

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);  

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane;  

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;  

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;  

6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne;  

7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów 

przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych 

zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, 

na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach 

o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień 

gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów 

wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 

marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 

2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427);  

9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.);  

10) 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 

2008 r. Nr 193, poz. 1194);  

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);  

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.);  

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 

173, poz. 1219 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058);  

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340).  

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu;  

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 

mailto:nowak@brzeziny.pl


maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to 

wymagane;  

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 

28, poz. 145);  

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;  

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji 

w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;  

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów 

promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.  

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo 

lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).  

 

3. Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213, poz. 1397). 

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których 

mowa w pkt 2. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w pkt 2. 
 

Miejsce na notatki:  

 
 
 
 
 


