
 

 
Urząd Gminy 

Inowłódz 
 

KARTA USŁUGI RN 01 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021r. 

Komórka 
organizacyjna: 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA  

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Tel./e-mail: (44) 710 12 33 w. 23 

e-mail: srodowisko@inowlodz.pl 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

✓ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Do wniosku należy dołączyć: 

✓ poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie;  

✓ mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym 
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym 
obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie 
elektronicznej;  

✓ karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w 4 egzemplarzach (w przypadku przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych w 4 egzemplarzach; 

✓ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach (w przypadku 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)  wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w 4 egzemplarzach. Raport winien zawierać 
oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19 a  ustawy 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 (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405 ze zm); 

✓ 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; 
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać 
inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron 
postępowania przekracza 10. 

✓ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

 

 

 

 

mailto:srodowisko@inowlodz.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrzhe4da


II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

 
Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, pokój nr 7 
Urząd Gminy Inowłódz 
97-215 Inowłódz  
tel./fax (44) 710-12-33 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 
 

 

 

III. OPŁATY  

 

✓ 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
✓ 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

 
w kasie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Gminy Inowłódz, Powiatowy 
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim z/s w Inowłodzu nr rachunku:   
34 8985 0004 0000 0000 0071 0037 
 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  

✓ decyzja administracyjna 

✓ nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminów nie wlicza 
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY  

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

 

VI. PODSTAWA PRAWNA  

✓ 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 
(Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) 

✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.) 

✓ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, 
poz. 1257) 

✓ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)  

✓ karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być 
podpisane z podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego 
zespołem autorów oraz datą sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu 
należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem autorów sporządzających raport 
o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś. 

✓ w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do 
ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie w ww. 
terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Decyzje wydaje się dla 
przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy  o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 i ust 1a, 
1b ww. ustawy.  

Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw 
własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje 
roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.   
  

VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

✓ druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
✓ wzór oświadczenia autora raportu 

 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE  

Anna Wilkowska – inspektor ds. ochrony środowiska   

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ 
inspektor ds. ochrony 
środowiska 

Anna Wilkowska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 
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