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UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – druk GO-01-01 

Druk wniosku do pobrania: 

 w sekretariacie (parter), 

 lub na stronie internetowej www.nekla.eu 

Do wniosku należy załączyć: 

 Trzy egzemplarze (oryginał i dwie kopie) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 2.1. 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r.) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych.  

 Trzy egzemplarze (oryginał i dwie kopie) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (w przypadku 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3.1. 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r.) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej 

na informatycznych nośnikach danych – zgodnie z drukiem GO-01-02  do pobrania:  

 w sekretariacie (parter) 

 lub na stronie internetowej www.nekla.eu  

 Trzy egzemplarze kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez właściwy organ (Wydział Geodezji, 

Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września) mapy 

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

będzie oddziaływać.  

 Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 

oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać.  

 Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w przypadku 

reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika.  

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Złożenie dokumentów:  

- Sekretariat (parter), 

- lub pokój nr 15 (I piętro) 

 

Tel. (61) 4 386 011 , (61) 4 373 188 

Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7 - 15 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 Jeden miesiąc – na wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

 Dwa miesiące na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 Do tych terminów nie wlicza się okresów zawieszeń postępowania, oczekiwanie na opinie i uzgodnienia 

innych organów) opóźnień spowodowanych np. koniecznością uzupełniania wniosku, terminu wywieszenia 

obwieszczeń albo przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję  

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu (parter) lub w pokoju numer 15 (I piętro). 

 

 

http://www.nekla.eu/
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4. W przypadku uchybień lub niekompletnych danych w raporcie bądź karcie informacyjnej przedsięwzięcia  

możesz zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów. 

5. Poczekaj na załatwienie sprawy. 

6. Decyzja może być odebrana osobiście lub doręczona listem ze zwrotnym potwierdzeniem otrzymania 

dokumentu za pośrednictwem poczty – wówczas na wniosku należy zaznaczyć formę odbioru dokumentu. 

 

OPŁATY 
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:    

 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 17 zł – opłata dodatkowa, gdy inwestor występuje za pośrednictwem pełnomocnika. 

Opłatę uiszcza się w: 

 kasie Urzędu, pok. nr 5 (parter), kasa czynna w godzinach obsługi klientów, 

 lub przelewem na rachunek bankowy:  

Gmina Nekla 

nr 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 

tytułem: decyzja środowiskowa (nazwa przedsięwzięcia) 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 W przypadku przedsięwzięć, dla których konieczne jest sporządzenia raportu, dokument należy 

opracować zgodnie z art. 66 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. 2008 r., Nr 199, poz. 1227). 

 W przypadku przedsięwzięć, dla których wymagana jest karta informacyjna, należy  ją opracować 

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. 2008 r., Nr 199, poz. 1227). Karta informacyjna przedsięwzięcia 

powinna zawierać następujące dane: 

 rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, 

 powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną, 

 rodzaj technologii, 

 ewentualne warianty przedsięwzięcia, 

 przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, 

paliw oraz energii, 

 rozwiązania chroniące środowisko, 

 rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

 możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, 

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

znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

 wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci dróg  

 

 Dodatkowych informacji udziela p. Grażyna Sodkiewicz, pokój nr 15, tel. (61) 4 373 – 188 
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PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 69, 74, 75 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).  

 Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. 

zm.).   

 
 

 

 

 


