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PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA 

DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH  

(ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 24 WRZEŚNIA 2019 ROKU) 

 

Piotrków Trybunalski, dn. 10.02.2020 r. 

 

Niniejszy Poradnik … uwzględnia zmiany w procedurze ooś będące wynikiem wejścia 

w życie nowelizacji ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 2018 poz. 2081 ze zm.). Zmiany te obowiązują 

od dnia 24 września 2019 r.  

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

Wiele inwestycji, z którymi spotykamy się na co dzień, wiąże się z koniecznością 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa ona, jak sama nazwa 

wskazuje, środowiskowe uwarunkowania realizacji danego przedsięwzięcia. Jej uzyskanie 

wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć (również rozbudowy czy przebudowy tych 

istniejących) mogących zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, o których mowa w dalszej części poradnika. Co więcej, poprzedza ona wiele 

innych decyzji administracyjnych, których szczegółowy wykaz ustawodawca określił w art. 72 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), zwanej również ustawą ooś. 

I tak, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:  

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych; 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych; 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

4) 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;  

5) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji 
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inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża; 

6) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny; 

7) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny;  

8) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie 

z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów; 

9) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;  

10) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny; 

11) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;  

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;  

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012; 

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego; 

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (dot. terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);  

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;  

17) decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych; 

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych;  

19) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej;  

20) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę 

składowiska odpadów promieniotwórczych; 

21) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska; 

22) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów;  

23) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej; 

24) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

(dot. budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską); 

25) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK (Centralny Port 

Komunikacyjny); 
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26) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;  

27) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 

28) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego. 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed: 

 dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, 

 dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części, 

 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.  

Analizując powyższe, należy jednak pamiętać, że decyzję środowiskową uzyskuje się 

dla danego przedsięwzięcia jednorazowo. Oznacza to, że np. w sytuacji gdy dla danego 

przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa wyżej, 

lub gdy wnioskodawca realizuje przedsięwzięcie etapowo, wówczas obowiązuje go 

uzyskanie jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą następnie posługuje się 

na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.   

Zagadnieniem, ważnym z punktu widzenia wnioskodawcy, jest również „termin 

ważności” takiej decyzji. Standardowo jest to 6 lat. W sytuacji jednak, gdy strona, która 

złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na 

który została przeniesiona ta decyzja, otrzymają przed upływem ważności decyzji, od 

organu, który wydał tę decyzję, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia 

określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzją tą można posługiwać się 

przez okres 10 lat. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na 

temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek taki składa się do organu nie wcześniej niż 

po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna.  

2. USTALENIE KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH  

Zanim rozpoczniemy wypełnianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w pierwszej kolejności powinniśmy określić, czy planowana inwestycja 
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zalicza się do katalogu przedsięwzięć, dla których uzyskanie takiej decyzji jest wymagane. 

Pomóc nam w tym ma rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

Niniejsze rozporządzenie określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco (§ 2 

ust. 1) i potencjalnie znacząco (§ 3 ust. 1) oddziaływać na środowisko oraz przypadki, 

w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których 

mowa w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 1. 

Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (łącznie 

wymieniono 53 rodzaje przedsięwzięć) zaliczono m.in.: 

 § 2 ust 1 pkt 3 – elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do 

spalania paliw, z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą, w celu wytwarzania 

energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej 

jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy 

nominalnym obciążeniu tych instalacji; 

 § 2 ust 1 pkt 5 – instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię 

wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz instalacje 

lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

 § 2 ust 1 pkt 19 – instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej 

nie mniejszej niż 200 t na dobę; 

 § 2 ust 1 pkt 26 – instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa 

oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub 

kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha; 

 § 2 ust 1 pkt 30 – lotniska o podst. długości drogi startowej nie mniejszej niż 2100 m; 

 § 2 ust 1 pkt 31 – autostrady i drogi ekspresowe; 

 § 2 ust 1 pkt 36 – budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m; 

 § 2 ust 1 pkt 41 – instalacje do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w tym 

składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów 

niebezpiecznych; 

 § 2 ust 1 pkt 42 – stacje demontażu w rozumieniu ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji;  

 § 2 ust 1 pkt 44 – strzępiarki złomu; 

 § 2 ust 1 pkt 51 – chów lub hodowla norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych 

jednostek przeliczeniowych (DJP) oraz chów i hodowla innych zwierząt w liczbie nie 
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mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za 

liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); 

 i inne. 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

(łącznie wymienionych 108 rodzajów przedsięwzięć) zaliczono m.in.: 

 § 3 ust 1 pkt 1 – instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub 

konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych; 

 § 3 ust 1 pkt 5 – elektrownie wodne; 

 § 3 ust 1 pkt 16 – instalacje do produkcji lub montowania pojazdów mechanicznych lub 

produkcji silników;  

 § 3 ust 1 pkt 17 – instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych;  

 § 3 ust 1 pkt 18 – instalacje do produkcji sprzętu kolejowego; 

 § 3 ust 1 pkt 23 – instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania 

mające zdolność produkcyjną nie mniejszą niż 50 t na rok; 

 § 3 ust 1 pkt 32 – instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem 

osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków; 

 § 3 ust 1 pkt 49 – tereny narciarskie położone na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o powierzchni nie mniejszej niż:  

a) 5 ha,  

b) 2,5 ha – planowane do realizacji w odległości mniejszej niż 500 m od istniejących 

terenów narciarskich; 

 § 3 ust 1 pkt 54 – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż:  

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form 

ochrony przyrody,  

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 

 § 3 ust 1 pkt 76 – grzebowiska zwłok zwierzęcych; 

 § 3 ust 1 pkt 87 – scalanie gruntów, na których obszar użytków rolnych jest większy niż 

10 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach tych form, oraz 

100 ha na pozostałych obszarach; 

 § 3 ust 1 pkt 96 – instalacje do uboju zwierząt; 

 § 3 ust 1 pkt 102 – gorzelnie o wydajności nie mniejszej niż 100 hl na rok; 

 § 3 ust 1 pkt 104 – chów lub hodowla zwierząt (innych niż norki): 
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a) w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) 

i mniejszej niż 210 DJP, jeżeli ta działalność prowadzona będzie: 

 w odległości mniejszej niż 210 m od: 

 terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych 

pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy 

i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie 

zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, 

pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do 

lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając 

nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą 

prowadzone, 

 zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub 

hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,  

 na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony 

przyrody, 

b) w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP – na obszarach innych 

niż wymienione w lit. a 

 i inne. 

Zakwalifikowanie planowanego przedsięwzięcia do jednej z wyżej wskazanych grup jest 

niezwykle istotne, gdyż warunkuje ono rodzaj potrzebnych dokumentów stanowiących 

załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kwalifikacji 

przedsięwzięcia dokonuje podmiot planujący realizację przedsięwzięcia.  Pomóc mu w tym 

mogą zarówno: właściwy mu urząd miasta lub gminy oraz prywatni doradcy działający 

w obszarze ocen oddziaływania na środowisko, tak jak np. nasza firma.  

3. PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

Kiedy już ustalony zostanie obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, kolejnym krokiem będzie określenie organu odpowiedzialnego za 

wydanie takiej decyzji oraz złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ustalenie 

właściwości organów odpowiedzialnych za wydanie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach  reguluje bardzo szczegółowo art. 75 ustawy ooś. Wskazuje on m.in., że 

dla:  

 przedsięwzięć będących zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko takich 

jak: drogi, napowietrzne linie elektroenergetyczne,  instalacje do przesyłu ropy 

naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne 

zbiorniki wodne, obiekty jądrowe i składowiska odpadów promieniotwórczych; 

 przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych; 

 przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich; 

 zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; 

 wielu innych określonych w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a – u; 

organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, właściwy 

dla danego województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku budowy 

obiektu energetyki jądrowej organem tym będzie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie; w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów właściwym organem 

będzie starosta; w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na 

użytek rolny – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w przypadku pozostałych 

przedsięwzięć – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

I tak, przechodzimy do najważniejszego zagadnienia, a mianowicie do prawidłowości 

wypełniania wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kwestia ta, 

podobnie jak poprzednie, szczegółowo uregulowana została w ustawie ooś. Art. 74  ustawy 

określa nam co następuje. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach należy dołączyć:  

1.1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

a w przypadku gdy wnioskodawca chce otrzymać najpierw zakres takiego raportu 

(w trybie określonym przez art. 69) – kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

1.2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

2.1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci 

papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym: 

 przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia rozumie się: 
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1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;  

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub  

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia 

w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem; 

 w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub jednej z decyzji, 

wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 4–5 (m.in. koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji, decyzji zatwierdzającej plan 

ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i 

rozpoznawaniem złoża węglowodorów, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny, decyzji określającej szczegółowe warunki 

wydobywania kopaliny itd.), 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, o której mowa wcześniej – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i 

wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 

obejmującą obszar oddziaływania przedsięwzięcia; 

2.2. 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 oddziaływania przedsięwzięcia, wraz z wyznaczoną odległością100 m 

od terenu inwestycji, przy czym: 

 w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione art. 72 ust. 1 pkt 4–5 

ustawy mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii 

mapy ewidencyjnej, o której mowa wcześniej; 
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2.3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dotyczy 

przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny 

dyrektor ochrony środowiska – nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla kilku przedsięwzięć wymienionych w art. 

74 ust. 1 pkt 5 ustawy, w tym m.in.: drogi publicznej, linii kolejowej, czy 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych itp.;  

2.4. 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, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

z zastrzeżeniem, że:   

 jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się 

dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie wątpliwości organ 

może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie 

niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10; 

2.5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie są przewidziane do realizacji; 

2.6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Prawo 

energetyczne, a mianowicie: Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła 

oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną 

modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej 

cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają 

analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej 

jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie 

najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań 
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umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną 

dalej „analizą kosztów i korzyści”. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po 1 egzemplarzu dla organu 

prowadzącego postępowanie oraz dla każdego organu opiniującego i uzgadniającego. I tak, 

np. jeśli organem prowadzącym jest wójt gminy, należy dostarczyć 4 egzemplarze karty 

informacyjnej przedsięwzięcia (i/lub 4 egzemplarze raportu), po jednym dla: Wójta, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni. Jeśli przedsięwzięcie dodatkowo kwalifikuje się 

do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, koniecznym jest przedłożenie wraz z wnioskiem 

jeszcze jednego egzemplarza.  

Wniosek, wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami, składa się do właściwego organu 

odpowiedzialnego za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na biuro 

podawcze (najczęściej jest nim sekretariat). Przed złożeniem wniosku należy w uiścić kasie 

(bądź przelewem) opłatę w wysokości 205,00 zł za wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, a pokwitowanie wpłaty dołączyć do wniosku. Jeśli wyznaczamy 

pełnomocnika, wówczas należy opłacić dodatkowe 17,00 zł za pełnomocnictwo. W ten 

sposób uruchamiana zostaje procedura administracyjna.  

Do Waszej dyspozycji, Drodzy Czytelnicy, pozostawiamy przykładowy wzór wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Znajdziecie go w zakładce STREFA 

WIEDZY na stronie www.bsip-stilus.pl.   

4. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia, w skrócie zwana KIP. W sytuacji, 

gdy przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, a wnioskodawca zamiast raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedkłada wniosek o ustalenie zakresu raportu (w trybie art. 69 ustawy ooś), 

wówczas załącznikiem do takiego wniosku również jest KIP. 

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), 

http://www.bsip-stilus.pl/
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karta informacyjna przedsięwzięcia zawierać powinna niezbędne informacje, umożliwiające 

analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 lub umożliwiające określenie zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kryteria, o których mowa w art. 63 

ust 1 ustawy ooś są następujące: 

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych 

proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie, 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 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, 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, 

wody i powierzchni ziemi, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na 

środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające: 

a) obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

c) obszary górskie lub leśne,  

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 
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e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 

i) obszary przylegające do jezior, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; 

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania wynikające z: 

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

przedsięwzięcie może oddziaływać, 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze, 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem 

obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu 

rozpoczęcia oddziaływania, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania, 

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 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, 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 

I tak, art. 62a ust. 1 ustawy ooś wskazuje, że karta informacyjna przedsięwzięcia 

zawierać powinna 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, 
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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 rodzaju, cechach, skali i usytuowania przedsięwzięcia 

– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor lub kierujący zespołem autorów, 

wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty. 

Przykładowy wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej wykaz zagadnień 

zgodny z art. 62a ust. 1 oraz komentarz dotyczący jej wypełnienia dostępny jest w zakładce 

STREFA WIEDZY na stronie www.bsip-stilus.pl.   

5. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których 

stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także dla 

http://www.bsip-stilus.pl/
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przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, sporządza się raport 

o oddziaływaniu na środowisko. Dla pierwszej grupy przedsięwzięć, jego zakres określony 

zostaje w postanowieniu wydanym przez organ prowadzący postępowanie, po zasięgnięciu 

opinii organów współuczestniczących w postępowaniu. Dla drugiej grupy przedsięwzięć, do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączyć można od razu 

raport o pełnym zakresie określonym art. 66 ustawy ooś, bądź też kartę informacyjną 

przedsięwzięcia wraz z wnioskiem określenie zakresu raportu. Raport w prłnym zakresie, 

określonym w art. 66 ustawy ooś, powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,  

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji 

i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,  

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,  

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, 

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;  

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: 

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody1 oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,  

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych 

wód, 

c) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 

                                                           
1
 Elementami środowiska objętymi ochroną są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – 
krajobrazowe oraz rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową.  
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przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej 

metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 

załącznik do raportu, 

d) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 

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 krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 

5) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

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; 

6) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową; 

7) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania, w tym:  

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego,  

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska  

– wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

8) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

9) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:  

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

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,  

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

rejestrem lub ewidencją zabytków,  

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody2, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy ooś, jeżeli zostały 

uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli 

są wymagane przez właściwy organ – dotyczy sytuacji, w której organ wydający 

postanowienie o zakresie raportu wskaże szczegółowość wymaganych danych 

pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, a także rodzaje oddziaływań 

oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy,  

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f; 

10) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w pkt 8 i 9 powyżej; 

11) 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;  

12) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności 

na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 

oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności 

odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji 

przedsięwzięcia; 

13) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko:  

a) określenie założeń do:  

                                                           
2
 Formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 
oraz rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową. 
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 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;  

14) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej 

mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do 

wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:  

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,  

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;  

15) 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 środowiska3;  

16) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 

17) jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód, przedstawienie uzasadnienia spełnienia warunków, o których 

mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:  

 podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań 

na stan jednolitych części wód, 

 przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66, są uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem 

bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla 

społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych, o 

których mowa w art. 55, utraconymi w następstwie tych zmian i działań, 

 zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w wyżej, nie mogą 

zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z 

                                                           
3
 Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz 
materiałów i paliw, stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 
w skali przemysłowej, postęp naukowo – techniczny. 
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punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania 

wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty; 

18) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska4, 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 lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub 

przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego; 

19) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;  

20) 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;  

21) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 

22) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość 

łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego 

monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie; 

23) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;  

24) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 

w odniesieniu do każdego elementu raportu;  

25) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy 

wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym 

zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 

26) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 

                                                           
4
 Obszar ograniczonego użytkowania ustanowiony może zostać dla: oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, 

kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, 
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, jeżeli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. 
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ustawy ooś5. Oświadczenie to powinno zostać dołączone w formie załącznika do raportu 

i zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia; 

27) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.  

Przy sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko należy mieć również na 

uwadze poniższe wymogi określone ustawą ooś: 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub 

użytkowania oraz likwidacji; 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

informacje o środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia; 

 każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:  

a. z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

b. z gospodarką odpadami; 

c. ze stosowaniem danych technologii lub substancji; 

 w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością 

polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów 

wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów 

przyrodniczych środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, 

o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2–2b ustawy (por. ppkt 2 lit. a – d powyżej), 

powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej 

granicy przedsięwzięcia; 

                                                           
5
 Zgodnie z art. 74a ust 2 ustawy ooś autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – 
kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:  
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia 

drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie: 
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,  
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria 

środowiska, 
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub 

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 
jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów 
przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub 
była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko. 
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 informacje, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4–8 ustawy (por. ppkt 6 – 11 

powyżej), powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych 

wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru; 

 w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na 

obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien 

zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz 

informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego 

przemawiają za realizacją przedsięwzięcia; 

 jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego lub 

inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym 

charakterze, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar 

parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku 

rozwiązań alternatywnych; 

 w razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

informacje, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1–16 ustawy (por. ppkt 1 – 22 

powyżej), 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 lub przebudowie drogi oraz 

przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska 

użytku publicznego; 

 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. 

6. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
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Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wszczynane są, co do zasady, na wniosek podmiotu planującego 

realizację przedsięwzięcia, dla którego uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wymagane. Odstępstwem od tej reguły jest, wskazana w art. 73 ust. 2 

ustawy ooś, sytuacja uzyskiwania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany 

gruntów, kiedy to postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczynane są 

z urzędu.  

Ustalenie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także 

ustalenie właściwości organów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji, jak w końcu sama 

zawartość wniosku o wydanie decyzji oraz poprawność jego wypełnienia, omówione zostały 

na wstępie (por. pkt 1-3 Poradnika…).  

I tak, po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 

organu właściwego do wydania decyzji, uruchamiana zostaje procedura administracyjna, 

której przebieg regulują zarówno przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (zwanej dalej k.p.a.) oraz ustawy ooś.  

Organ wydający decyzję w pierwszej kolejności weryfikuje kompletność złożonych 

dokumentów. Jeśli wniosek jest kompletny wszczyna postępowanie w sprawie, 

a w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wzywa wnioskodawcę do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Po prawidłowym uzupełnieniu braku 

wszczynane jest postępowanie, a w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie, wniosek 

pozostawia się bez rozpoznania. O wszczęciu postępowania administracyjnego 

zawiadamiane są wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu, przy czym stosuje się 

tutaj zasadę, że jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że 

w takiej sytuacji zawiadomienia nie są dostarczane bezpośrednio do stron postępowania, a 

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej 

następuje w formie publicznego obwieszczenia lub w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.  

Następnie, bez zbędnej zwłoki, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane, organ 

prowadzący postępowanie występuje do właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, właściwego organu Wód Polskich oraz do właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora 
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sanitarnego (dla niektórych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko – por. art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) o wydanie opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko bądź jej braku. Dla przedsięwzięć kwalifikowanych 

jako instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego organ wydający decyzję 

występuje o opinię również do organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego. 

W przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem 

właściwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko jest także dyrektor urzędu morskiego. 

Organ zasięgający opinii przedkłada organom opiniującym:  

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku – nie dotyczy to opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko m.in. 

dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę itp. (por. art. 64 ust. 2 ustawy ooś); 

4) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem właściwym do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt/burmistrz/prezydent, organ ten, zasięgając 

opinii, przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie 

wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź też jej brak, organ 

wydający decyzję stwierdza w drodze postanowienia po uwzględnieniu opinii, o których 

mowa wyżej. Organy opiniujące mają 14 dni na wydanie swojej opinii. Postanowienie z kolei 

wydawane jest w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a wnioskodawcy 

przysługuje na nie zażalenie – dotyczy tylko postanowień stwierdzających obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Jeśli stwierdzona zostaje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

wówczas organ wydający decyzję, w postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania, wskazuje również na zakres raportu. Następnie postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje 

zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na 
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środowisko. Po przedłożeniu raportu organ wydający decyzję podejmuje zawieszone 

postępowanie, a następnie występuje do organów opiniujących i uzgadniających o: 

 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest 

realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego; 

 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw 

środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia 

oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego – dotyczy 

inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar 

parku narodowego lub w przypadku inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze parku 

narodowego; 

 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji 

przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu 

przyrody – dotyczy inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej 

przez obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku inwestycji celu publicznego z 

zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze realizowanych na obszarze 

rezerwatu przyrody; 

 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach 

ocen wodnoprawnych, tj. właściwym organem Wód Polskich, chyba że – 

w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 zaopiniowanie przez właściwego państwowego powiatowego lub wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego (w przypadku przedsięwzięć o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1 – 3, 10 – 19, 21 i 27 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy 

ooś), chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko – organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 zaopiniowanie przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli 
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planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pomijany 

jest etap pierwszy, tj. dotyczący wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Organ wydający decyzję bezpośrednio występuje 

o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji inwestycji w trybie opisanym powyżej.  

Organ prowadzący postępowaniem, występując o uzgodnienie lub opinię, o których 

mowa wcześniej, przedkłada organom opiniującym i uzgadniającym:  

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;  

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku – nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla 

m.in. drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, itp. (por. art. 77 ust. 2 ustawy ooś). 

Następnie, zgodnie z § 50 k.p.a. organy uzgadniające, opiniujące oraz organ 

prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

mogą wzywać wnioskodawcę do składania wyjaśnień i uzupełnień w przedłożonej 

dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania 

czynności urzędowych.  

Na zaopiniowanie oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia organy mają 30 

dni od dnia otrzymania dokumentów określonych art. 77 ust. 2 ustawy ooś, w tym raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. Niemniej jednak termin ten może zostać przedłużony, 

o czym organy administracji publicznej informują strony postępowania, w tym wnioskodawcę.  

Ostatnim etapem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którego 

organ dokonuje biorąc pod uwagę:  

 wyniki uzgodnień i opinii, 

 ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko,  

 wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, 

 wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone.  

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ prowadzący 

postępowanie informuje strony postępowania, w trybie art. 10 ustawy k.p.a., o zgromadzeniu 

materiału dowodowego i gotowości do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

podając jednocześnie 7-dniowy termin na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem. 
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Następnie, dla postępowań, w ramach których przeprowadzana była ocena oddziaływania na 

środowisko (sporządzony był raport), organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość 

udziału społeczeństwa w postępowaniu. Strony postępowania mogą wówczas składać uwagi 

i wnioski do decyzji, na co mają 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Po tym czasie, jeśli nie 

wniesiono uwag i wniosków, decyzja staje się ostateczna. Oznacza to, że od tego momentu 

nie służy już od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji.  

W pozostałych przypadkach, tj. kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana została z pominięciem oceny oddziaływania na środowisko (bez raportu), organ 

wydaje decyzję środowiskową, wskazując stronom postępowania 14 dniowy termin na 

składanie uwag i wniosków do decyzji. 

Warto na koniec dodać, że znowelizowana ustawa ooś reguluje szczegółowo kwestię 

związaną ze statusem strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. I tak, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są: 

 wnioskodawca, oraz  

 podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w 

obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę, a przez obszar ten rozumie się: 

a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, 

b) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub  

c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, 

zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

Oznacza to, że nawet w sytuacji, kiedy przewidywany mierzalny zasięg oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia (wynikający np. z emisji hałasu) nie wykracza poza teren 

inwestycji objęty wnioskiem, stroną w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, poza wnioskodawcą, będą również podmioty, posiadające prawo 

własności do gruntów znajdujących się w zasięgu 100 m od  terenu inwestycji.   

Następnie, nowelizacja ustawy wprowadziła przepis, który stanowi, że nieuregulowany 

lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia 

postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 


