
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
 
Wymagane dokumenty:  
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierające dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. 2081)  w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych*. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane, takie 

jak: 

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania 

i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

3) rodzaju technologii, 

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy 

z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

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

6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko, 

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

9) 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, 

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, 

11) 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, 

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, 

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których 

mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (w trzech/czterech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych) * 

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich  

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz działek sąsiednich  

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa  

8. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej (opłatę należy wnieść na konto: BS Raciąż Oddział Szreńsk  90 8233 1014 0007 0120 

2006 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Radzanowie) 



 
Miejsce załatwienia sprawy:  
Urząd Gminy w Radzanowie, ul. Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów – Referat Infrastruktury – 

parter, pokój nr 5 tel. (023) 679 80 33-35 wew. 38, fax: (023) 679 80 33-35 wew. 31. 

Termin załatwienia sprawy: 
po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych 
 
Opłaty skarbowe:  
- od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł 

- od pełnomocnictwa - 17,00 zł  

 
Sposób załatwienia sprawy: 
1. Złożenie kompletnego wniosku.  

2. Uzyskanie opinii i uzgodnień organów pomocniczych.  

3. Wydanie decyzji w sprawie.  

 

Procedura odwoławcza: 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Radzanów. 

Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Radzanowie w Sekretariacie lub nadaje listem poleconym, w terminie                  

14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
Podstawa prawna:  
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). 

 
Informacje dodatkowe:  
- Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu 

podejmującego realizację przedsięwzięcia. 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 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. 

 

*Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (tj. mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia).  

Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 
 
 

 

 
 


