
Przydatne informacje i objaśnienia: 

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla planowanych przedsięwzięć,  

o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy uooś, do których zalicza się: 

1) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione  

w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie                   

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839), 

2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

wymienione w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Objaśnienia zgodnie z przypisami ujętymi w wzorze wniosku i załącznikach:  

 

1. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) należy wybrać, podkreślić pierwszą opcję: zawsze.  

Dla przedsięwzięć wymienionych w §3 ww. rozporządzenia należy wybrać, podkreślić drugą 

opcję: potencjalnie. 

2. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą 

opcję: wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w §3 ww. rozporządzenia sporządzenie 

raportu może być wymagane. 

3. Należy wskazać rodzaje decyzji, o której mowa w art. 72 uooś, które będą wymagać decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 uooś 

opracowany i podpisany przez osoby określone w art. 74a ustawy uooś.  

5. Karta informacyjna przedsięwzięcia: zgodnie z art. 62a  uooś, powinna zawierać 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów,  

o których mowa w art. 63 ust. 1 uooś, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 uooś, w szczególności dane o:  

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 przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczony 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. 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest 

zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 

sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (art. 62a ust. 2  uooś). 

6. W postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organami 

opiniującymi i uzgadniającymi są (art. 64 i art. 77 uooś): 

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska; 

2) organ o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-23; 

3) organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia          

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie          

kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; 

4) organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne. 

 


