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PODSTAWA PRAWNA 

*Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 

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

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397) 

*Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 

ze zm.) 

*Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Formularze wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartę 

informacyjną przedsięwzięcia można pobrać w pokoju nr 8 (parter), w Punkcie Informacyjnym 

(parter), bądź na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok www.santok.pl  

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Santok. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub pisemna prośba 

o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zawierająca elementy wskazane we wzorze wniosku. 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egz. 

W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 

ustawy z dnia 3 października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej 

części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i II klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 – mapę 

sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 

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

oddziaływać przedsięwzięcie. 

3. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z jego zapisem w 

formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), a w przypadku gdy 

wnioskodawca chce wystąpić o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną 

przedsięwzięcia (3 egz, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 

nośnikach danych ). 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 
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b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 

 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody; 

 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia; 

 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego  

wariantu alternatywnego, 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;  

                   6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 

wariantów, w   tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 

jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 

i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 

wynikające z: 

                   a) istnienia przedsięwzięcia,                                                                            

b) wykorzystywania zasobów środowiska,                                                    

c) emisji; 

 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru; 

 

                   10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 

na  środowisko: 

a) określenie założeń do: 

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 

planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 



– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 

oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 

kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, 

porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, 

o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska; 

 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 

obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 

dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to 

przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 

 

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem; 

 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru; 

 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 

we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 

w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 

 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane 

oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru. 

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 

użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia 

mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne 



utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie drogi krajowej. 

Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 

przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

4. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - 3 egz. wraz z ich 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi transeuropejskiej 

sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej  za  decyzję w wysokości 205,00 zł  

uiszczonej na konto Urzędu Gminy w Santoku - BS Santok nr 30 8372 0008 0000 0316 

2000 0004, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. 

Dz. U. z 2014r., poz.1628 ze zm.: załącznik część I ust. 45  kol. 3). 

6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku  

ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej lub 

jego uwierzytelnioną kopią  w wysokości 17,00 zł,  uiszczonej na konto Urzędu Gminy 

w Santoku – BS Santok nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 , zgodnie z ustawą                       

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz.1628 ze 

zm.: załącznik część IV  kol. 3). 

7. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem pkt. 1-3: 

a) 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, wypis               

z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia 



na środowisko. 

b) 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, wypis            

z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

postanowienie stało się ostateczne. 

c) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 3 

października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz 

przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, 

nie wymaga się wypisu z rejestru. 

 

III. OPŁATY 

 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia, 

 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do 

występowania w imieniu inwestora (pełnomocnictwo). 

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) Inwestor składa wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z wnioskiem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartą informacyjną przedsięwzięcia LUB 

inwestor przedstawia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wraz z raportem w zakresie ustalonym w ustawie. 

2) W przypadku, gdy inwestor zwrócił się z prośbą o ustalenie zakresu raportu: 

 Wójt zwraca się o opinię co do zakresu raportu do regionalnego dyrektora ochrony  

środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

 wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu, 

 zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu. 

3)  Inwestor przedkłada Wójtowi raport w zakresie zgodnym z postanowieniem. 

4) Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału 

społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

5) Wójt występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska i o opinię do powiatowego inspektora sanitarnego. 

6) Wójt rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności 

przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

7) Wójt podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji. 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

2) Wójt zwraca się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

3) Wójt stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                 



i określając zakres raportu, wydaje stosowne postanowienie.  Inwestor zostaje 

zobowiązany wówczas do przedłożenia raportu w zakresie zgodnym z postanowieniem. 

W przypadku natomiast, gdy Wójt stwierdzi brak potrzeby przeprowadzania w/w oceny, 

wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i podaje tę informację do 

publicznej wiadomości. 

4) Gdy inwestor, zgodnie z postanowieniem, przedłoży raport, Wójt podaje do publicznej 

wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5) Wójt występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska i o opinię do państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

6) Kolejno, Wójt analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję, w której 

także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, a następnie podaje do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu decyzji. 

 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: 

 do 1 miesiąca*, 

 do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych (wymagających uzupełnień 

karty informacyjnej lub raportu)*. 

*Art. 35 § 5 Kpa. Do  terminów określonych w przepisach 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. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy 

Santok przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie. 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji 

wymienionych w  art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

 

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

o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.  

 

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja                                      

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek                

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została 

przeniesiona ta decyzja otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 od organu, 

który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja 

planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej 

decyzji. Zajęcia stanowiska następuje w drodze postanowienia. 

 

4.Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień w ramach 

postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać 

wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 
 



VIII.OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ (ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

Stanowisko ds. ocen środowiskowych i gospodarki lokalowej, pokój 8 (parter),                               

tel. (95) 728 – 75 - 17 
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