Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K91

Wersja XII

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

1. Od czego mam zacząć ?
 Należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12 złożyć wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia
zaliczonego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wzór wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, lub ze
strony internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – www.um.ostrowiec.pl.
 Do wniosku należy dołączyć:
• Kartę informacyjną przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 w/w rozporządzenia), oraz
w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił w trybie art. 69 w/w ustawy o określenie
zakresu raportu, w formie pisemnej oraz elektronicznej w liczbie odpowiednio po
4 egzemplarze; formularz dostępny na stronie internetowej w folderze planowanie
i inwestycje → środowiskowe uwarunkowania;
• Raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 w/w rozporządzenia),
sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko dalej jako: uooś), w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
w liczbie odpowiednio po 4 egzemplarze;
• Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej (mapa oryginalna bez
zaznaczania jakichkolwiek elementów) w postaci papierowej lub elektronicznej,
obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - przez obszar ten
rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
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• Mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym
mowa w art. 74 3a zdanie drugie , wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa
w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione
w art.74 ust.1 pkt 4 uooś mapę sporządza się na podkładzie wykonanym z kopii mapy
ewidencyjnej, o której mowa w art.74 ust.1 ppkt 3 w/w ustawy.
• 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 oraz koncesji na podziemne składowanie
dwutlenku węgla, decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny udzielanych/wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części
składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń
piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej
inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę
przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz
obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie uooś ;
• Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub
elektronicznej wydane 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 o którym mowa
w art.74 ust. 3a zdanie drugie uooś z zastrzeżeniem :
„Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa
w art. 74 ust. 1 pkt 6 uooś. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do
dołączenia w/w dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron
postępowania przekracza 10."
• Jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, należy przedłożyć po dodatkowym egzemplarzu
w/w załączników;
• Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających
na wycince drzew i krzewów (o ile prace takie przewidziane są do realizacji)
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej;.
• Pełnomocnictwo - oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) dla osoby upoważnionej
do występowania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
• Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wskazujący osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu planującego podjęcie
realizacji przedsięwzięcia
w przypadku, gdy podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
• oświadczenie autora lub kierującego zespołem autorów sporządzających raport
o spełnieniu wymagań określonych w art. 74a uooś, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu powinna być zawarta
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klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” (formularz dostępny przy wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko).

2. Czy będę musiał płacić za wydanie decyzji
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
decyzji.;
 opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205 zł.
 opłata od pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
(Zwolnione od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są:
− pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do
odbioru dokumentów,
− jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
− jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej),

 opłatę

można wnieść w kasie Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Interesanta – sala A lub
bezgotówkowo na konto Bank PKO BP S.A. 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107;
 dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

3. Jak długo muszę czekać na załatwienie sprawy?
Decyzja zostanie wydana w terminie 60 dni od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu
dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami);
W przypadku opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od
organu, termin załatwienia sprawy może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie
powiadomiony odrębnym pismem.

4. W jaki sposób mam odebrać decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach?
Decyzja zostanie przesłana na adres wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub może być odebrana bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, na stanowisku nr 12.
UWAGA !!!
O każdej zmianie swego adresu wnioskodawca/pełnomocnik obowiązany jest powiadomić
organ. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego).
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5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?
Zawartość wniosku i przesłanki do wydania pozytywnej decyzji określają:
 przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte są w załączniku do ustawy z dnia
16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

6. O czym jeszcze muszę pamiętać ?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest przed uzyskaniem
zezwoleń i zgłoszeń niezbędnych przed rozpoczęciem inwestycji, m.in. :
• decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ;
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• 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
oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze;
• 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 - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
• pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia,
żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
• 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;
• decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;
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• zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach z wyłączeniem przypadków gdy:
❖ zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia
lub
❖ jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego
zmianie.";
• przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
• przed podjęciem uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496).
Ilekroć przepisy ustawy mają zastosowanie do wszystkich decyzji, o których mowa w ust. 1,
mają także odpowiednie zastosowanie do uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7. A jeśli się z tym wszystkim nie zgadzam ?
Wnioskodawcy służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

8. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na dres Administratora
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań publicznych Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski określonych, w szczególności, ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), a także innymi przepisami prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
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 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji w/w celu, o którym mowa powyżej.
 Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. ZUM, MOPS i inne służby państwowe).
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