WNIOSKODAWCA

.......................................................
pełna nazwa, imię i nazwisko

.......................................................
.......................................................
adres

Prezydent m. st. Warszawy
Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia1
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 i art. 73 ust. 1 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,
z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
na działkach ew. nr ......................................................................... obręb ................................
przy ul. .......................................................... w Dzielnicy .............................. m.st. Warszawy.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed:
……………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń, określonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko)

................................................................
podpis wnioskodawcy
Załączniki: (właściwe zaznaczyć „x”):
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pisemnej - ….egz.,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej na informatycznym nośniku
danych – ….egz.,
 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,
 zapis ww. mapy w formie elektronicznej,
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,
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne,
……………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Formularz

wniosku nie jest obligatoryjny

Informacja do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a 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, z późn. zm.), wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in.:
1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 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,
4a. 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,
4b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru,
piasku oraz innych materiałów,
7. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
8. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
9. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
10. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
11. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
12. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
13. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
14. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
15. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych,
16. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszącej,
17. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów
promieniotwórczych,
18. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
19. zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
20. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia
budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wymagane dokumenty:
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
2. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach
przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć
dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa
powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3. 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, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,
4. 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, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy
budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,
Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca
oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
a. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie,
b. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby
przekroczone standardy jakości środowiska,
c. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince
drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
6. w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej
lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących 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, 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 umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania
i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.),
7. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane, o których mowa
w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych
nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym
egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i
uzgadniającego.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1
ww. ustawy oraz zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią w rozumieniu 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 funkcjonowania
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 przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego,
jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji
przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
2b) 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;
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
3b) 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;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
5) 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;
6) 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,
6a) 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,
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 przyrody, w tym 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, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie
o oddziaływaniu na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji,
o których mowa w pkt 6 i 6a;
8) 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;
9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności
na formy ochrony, 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 i likwidacji przedsięwzięcia;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko:
a) określenie założeń do:
 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,
10a) 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,
11) 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 środowiska,
11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, 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;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
14) 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,
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie
jego budowy 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;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do każdego elementu raportu;
19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym
zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;
19a) 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 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do raportu;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku z pracami
rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
z gospodarką odpadami oraz ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
Informacje, o których mowa w pkt 4-8, 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, 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.
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.
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.
3. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) dołączyć
oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
4. opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.):
 za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - 205 zł.,
 za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
– 17 zł,
 za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu
dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej
pełnej lub zaczętej stronicy – w przypadku dokonania takiej czynności.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (w tym przypadku
Prezydenta m.st. Warszawy) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Opłaty skarbowe za wnioski składane w Biurze Ochrony Środowiska można wpłacić na konto:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
lub w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przy ulicy Nowogrodzkiej 43.
Informacje dodatkowe:
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu
inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawca, który
nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku
z otrzymaną decyzją,
 Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu
postępowania administracyjnego,
 Miejsce składania dokumentów:
- Biuro Ochrony Środowiska – pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
- Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta – ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa,
- Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.

