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1. Zakres świadczonej usługi
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy
WNIOSEK (wzór wniosku SR-04-01) zawierający:
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 – kartę informacyjna przedsięwzięcia), w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych.
2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
3) – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach, w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku
danych z jej zapisem w formie elektronicznej), zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu,
umożliwiające analizę kryteriów uwzględnianych przy badaniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności dane o:
 rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 rodzaju technologii,
 ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 rozwiązaniach chroniących środowisko,
 rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko,
 możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie
odrębnych przepisów.
4) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
(w trzech egzemplarzach)
 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
dokument ten przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 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, koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla, 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 oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także 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 ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).

5) 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 (w trzech egzemplarzach).
6) 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 oraz obejmujący obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym:
 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
dokument ten przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, nie
wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję
gruntów i budynków - dla 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, koncesji
na podziemne składowanie dwutlenku węgla, 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 oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, decyzji określającej szczegółowe
warunki wydobywania kopaliny, a także dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy
budowli.
7) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający
wniosek działa przez pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
9) W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace
takie przewidziane są do realizacji
10) Analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki
wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, mającą na celu
określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie
wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia - sporządzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innego przedsiębiorcę,
planującego budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o
mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej (tj. analizę kosztów i korzyści, o
której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne), w przypadku wniosku
dotyczącego ww. inwestycji (w trzech egzemplarzach).

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną

4. Opłaty



205,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową należy opłacić:
 za pośrednictwem Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 w punkcie kasowym BŚ w Urzędzie Gminy Gniezno (bez dodatkowych opłat),
 na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Gniezno
Numer konta: 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832 z dopiskiem – opłata dot. „zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych” i „imię i nazwisko wnioskodawcy”

5. Miejsce złożenia dokumentów
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:
Urząd Gminy Gniezno,
62-200 Gniezno,
al. Reymonta 9-11
2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:
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Sekretariat Urzędu Gminy Gniezno,
al. Reymonta 9-11, piętro (w poniedziałki- godz. od 7.15 do 16.15, od wtorku do piątku- godz. od 7.15 do 15.00)

6. Osoby do kontaktu
1. Rafał Skweres
2. Magdalena Buchwald

- al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 9, tel: 61 424 57 66

7. Sposób i termin załatwienia
Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie 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 (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony
środowiska określonych w art. 64 ust. 1, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia
3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.

8. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno

9. 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. 1257)
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 1827 z późn. zm.)

10. Uwagi
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu
planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 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.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 72 a 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, za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej
decyzji.
Karta informacyjna przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o
planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 ppkt 5 wyżej cytowanej 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.
Raport – rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66, ust.1 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.
Opracował
Sprawdził
Zatwierdził
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Magdalena Buchwald
Rafał Skweres
Anna Pacholczyk
Magdalena Buchwald

23 listopada 2017
24 listopada 2017
1 grudnia 2017
1 grudnia 2017
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