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Urząd Gminy Biskupice  

 

Tomaszkowice 455, 32  - 020 Wieliczka 
tel.  12 250 - 68 – 99,  12 289 - 70 -70 

fax. 12 250 - 67 - 66 

e-mail: ug@biskupice.pl 
www.biskupice.pl 

 

Nr karty: 

 

 

GB.0143.21.2.2017 

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

  

Urząd Gminy Biskupice 

Tomaszkowice 455 

32 -020 Wieliczka 

 

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska 

Stanowisko ds. ochrony środowiska  

tel. 12 289 87 

I piętro (pok.12) 

 

Godziny przyjęć: 
poniedziałek 9. 00 – 17. 00  

wtorek - piątek 7. 30 – 15. 30  

 

 

  

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, podpisany przez inwestora lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie 

do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.  

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem  

w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) sporządzona zgodnie  

z art. 62a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. (dla przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz  

z zapisem na elektronicznym nośniku danych) sporządzony zgodnie z  art. 66 ustawy  

z dnia 3 października 2008r. (dla przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na 

środowisko). 

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egzemplarze). 

4)  Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz  

mailto:ug@biskupice.pl
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z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (trzy egzemplarze). 

5) 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 (jeden egzemplarz). 

 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, kopię mapy, kopię mapę w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem oraz wypis z rejestru 

przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy oraz wypis z rejestru przedkłada się w 

terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, 

oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie 

wymaga się wypisu z rejestru. 

6) W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji: 

 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 2011 r. - 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 2011 r. - 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 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

 decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 

 i górnicze 

prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 

gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, 

zamiast kopii mapy - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 

obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1387530:ver=0&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1387530:ver=0&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1387530:ver=0&full=1
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.135109&full=1
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7) W przypadku przedsięwzięć wymagających  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 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 687), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 

przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie 

przewidziane są do realizacji. 

 

Dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność  

z oryginałem. 

 

8) Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej: 

- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 
 

  OPŁATY 

 

Opłata skarbowa:  

 od wydania decyzji 205 zł, 

 od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł, 

 od pełnomocnictwa 17 zł, 

Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Biskupice Nr 41 8619 0006 0010 

02000 31310016. 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dni 

wpływu wniosku. Do wyżęj określonych terminów załatwienia sprawy nie wlicza się 

terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu (zgodnie z art. 35 § 5 Kpa). Postępowanie wymaga uzyskania opinii 

i uzgodnień innych organów w terminach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji 

o środowisku.  

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

  
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  

za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupice. Dokumenty składa się w Urzędze Gminy 

 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt  

z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,  

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1224219&full=1
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 Ustawa 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  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

 

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Data: Data:  

Podpis:  Podpis: Podpis: 

 


