
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 
pokój nr 3 

Tel. 77 4600143 w 25 

       774600154 w 25 
fax  77 4600474 

e-mail: : t.dabrowska@tulowice.pl 

 

Poniedziałki  

w godzinach:  8;00-17;00 

Piątki  

w godzinach  7;30-14;30 

Pozostałe dni tygodnia  

w godzinach: 7;30-15;30 
 

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

wymagane 

dokumenty 

1.Wniosek  

2.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej 

obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 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 2013r. 1235 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”  

3.W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie:  

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w 

przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie 

art. 69 kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę 

informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz 

z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych.  

4. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

5. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.  

6.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

sposób 

załatwienia 

sprawy 

- Wniosek  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach , ul. 

Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

- Decyzję otrzymuje się drogą korespondencyjną lub odbiera się w 

Urzędzie Gminy w Tułowicach pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu 

opłaty 1) 205 zł za decyzję  

 

mailto:t.dabrowska@tulowice.pl


2) 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby  

3) 17 zł za pełnomocnictwo (do jednej sprawy) 

 

Płatności:  

-  przelew na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddział 

Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 0129 2011 0048 

 

-gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach. 

czas 

załatwienia 

sprawy 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni od daty 

złożenia wniosku lub do 60 dni w sprawach szczególnie  skomplikowanych 

przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i 

uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 77 ust. 1 ustawy.  

Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza 

się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu.  

Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia 

oraz rodzaju procedury. 

tryb 

odwoławczy 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Opolu za 

pośrednictwem Wójta Gminy Tułowice 

podstawa 

prawna 

1) Art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 

zmianami)  

2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze 

zmianami)  

3) Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 

2015r. poz. 783ze zmianami  

Druki do 

pobrania  

 wniosek o wydanie decyzji 

 

 wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej  przedsięwzięcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdynia.pl/g2/2014_08/88509_fileot.doc
http://www.gdynia.pl/g2/2014_08/88509_fileot.doc


                                                                  

Tułowice, dnia…………........ 

……………………………………………… 

imię i nazwisko / nazwa inwestora 

……………………………………………… 

Adres i nr telefonu 

……………………………….. 

imię i nazwisko pełnomocnika  

................................................... 

Adres i nr telefonu 

Wójt Gminy Tułowice 

ul. Szkolna 1   

49-130 Tułowice 

 

 

 

W N I O S E K  

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

ZGODY  NA  REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

 

Polegającego  na:   …………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………..., 

………………………………………………………………………………………………………........   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

które zgodnie z §  3 ust. /…./  pkt /…./   rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 roku   

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213,poz. 1397) 

kwalifikuje się jako planowane  przedsięwzięcie mogące potencjalnie  / zawsze  znacząco  

oddziaływać na Środowisko.  

Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach  będzie niezbędna  do uzyskania ……………………. 

Inwestycja realizowana będzie ze środków unijnych (jakich) / nie będzie realizowana przy pomocy 

środków unijnych (tak/nie). 

 

         Podpis wnioskodawcy 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załączniki obowiązkowe: 

 

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

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

będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z 

jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w 

formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych( trzy egzemplarze);  

        karta informacyjna przedsięwzięcia - rozumie się przez to dokument zawierający 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 

   1)  Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

c) wykorzystywania zasobów naturalnych, 

d) emisji i występowania innych uciążliwości, 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 

technologii; 

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

w szczególności przy istniejącym 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 oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

b) obszary wybrzeży, 

c) obszary górskie lub leśne, 

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

śródlądowych, 



e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 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, 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

h) gęstość zaludnienia, 

i) obszary przylegające do jezior, 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

  3) Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 

wymienionych w pkt 1 i 2, 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) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania, 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 

 

3. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza   

 się obligatoryjnie, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, jest 

 uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem 

prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska); 

5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację                

przedsięwzięcia 

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.     

płatne w  kasie urzędu gminy lub na rachunek organu : 

 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

Bank Spółdzielczy Namysłów 10889010790000012920110048    

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pożytku publicznego 

 

Inne załączniki: 

 

1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem 

inwestycji 

2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji  

3. inne ............................................................................................................................................ 

 



 

Objaśnienia: 

 

Decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 71 ust  2  pkt 1i 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) , do których zalicza się: 

1. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami) , dla 

których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne  

2. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 roku  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r.nr 213 poz. 1397 ) dla których sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne  

3.    w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał       

 pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 2013.  poz. 1235ze zmianami) 

 

Karta Informacyjna przedsięwzięcia, odniesiona do całości terenu winna  zawierać : 

 

1)  rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. 

parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym 

lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), 

dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, 

powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres) 

2)   obsługa komunikacyjna:  

 lokalizacja wjazdu i wyjazdu 

 ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych 

 ilość samochodów osobowych (szt./dobę) 

 ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę) 

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz 

istniejących i   

      planowanych obiektów budowlanych) 

a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie 

b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie 

c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu 

4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych 
5)   pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji: 

- szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji 

- określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią 

6)  rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia) 

7)  warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem wariantu, polegającego na niepodejmowaniu 

przedsięwzięcia) 

8) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii, 

szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi……………. 

szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi……………. 

szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi……………. 

 szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną (kW/MW) 

 cieplną (kW/MW) 

 gazową (m3/h) 

9) rozwiązania chroniące środowisko 
należy wskazać działania , rozwiązania techniczne czy technologiczne , zastosowanie których ma 

zapewnić , ze oddziaływanie  planowanego przedsięwzięcia  nie przekroczy  standardów jakości 

środowiska  poza granicami  terenu do którego posiada tytuł prawny inwestor  lub nie spowoduje 

uciążliwości , tam gdzie tych  standardów  nie ustalono. ( np. odorów). 

10) rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z : 

a) emisją do powietrza  

b) emisją hałasu  

c) odprowadzaniem ścieków socjalno-bytowych 

d) odprowadzaniem ścieków przemysłowych 

e) odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych 

f) gospodarką odpadami 



11) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

12) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

13) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania 

(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, 

że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


