
Decyzja o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest wymagana dla 
planowanych: 
- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wykaz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko znajduje się 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71). 
 
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wymagana przed 
uzyskaniem: 
- decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych, pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
- koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin, magazynowanie substancji i 
podziemne składowanie odpadów, dwutlenku węgla; 
- decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny; 
- pozwolenia wodnoprawnego; 
- decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;  
- decyzji o zmianie lasu na użytek rolny; 
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
- decyzji o ustaleniu linii kolejowej; 
- innych decyzji i zezwoleń wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz 1a 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 (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.). 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wzór dostępny na stronie 
bip.karpacz.eu lub www.karpacz.pl); 

2) karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze i forma elektroniczna), zawierająca 
informacje wyszczególnione w art.3 ust.1 pkt 5 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 (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) w przypadku przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziałujących na środowisko w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 
ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 wyżej wymienionej ustawy; 

3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze i forma elektroniczna) 
zawierający informacje, o których mowa w art. 66 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w przypadku 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

4) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono 
oddziaływać (w 3 egzemplarzach), z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b wyżej wymienionej ustawy; 

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 (3 egzemplarze);  

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, 
z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c wyżej wymienionej ustawy;  

7) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa; 



8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.). 

 
OPŁATY SKARBOWE: 
- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – 205,00 zł; 
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Karpacz: 49 1090 1926 
0000 0005 1416 2884  Bank Zachodni WBK S.A. o/Karpacz. 
 
MIEJSCE SKŁĄDANIA DOKUMENTÓW:  
- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; 
- za pośrednictwem operatora pocztowego; 
- środkami komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji 
publicznej. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu 
wniosku. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Karpacza. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
- art. 71-87 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 (Dz. U. z 2016 
poz. 353 ze zm.);  
- załącznik część I ust. 45, część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 
poz. 783 ze zm.). 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu planowanej 
Inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał 


