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Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska - pokój nr 9 ( dawny ZUS), tel.(094)3551631 

K-IO 06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
1. PODSTAWA PRAWNA: 

art. 59 ust. 1 i 2 oraz 71 ust. 2 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.  

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Decyzja.  
3. WYMAGANE DOKUMENTY:  

 wypełniony i podpisany wniosek - pobierz druk K-IO 06 - D01 

 dokument opłaty za decyzję; 

 załączniki wymienione w art. 74 ww. ustawy. 
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. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD 

Opinie od organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, stwierdzające obowiązek lub brak 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia. Opinie powyższą organy opiniujące  wydają w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. Postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia organ toczący postępowanie wydaje w terminie 30 dni od dnia wszczęcia 

postępowania. Uzgodnienia decyzji środowiskowej w formie postanowienia w trybie art. 106 K.p.a, od 
organu wymienionego w art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz opinie organu wymienionego w art. 77 ust. 1 pkt 2. ww. 
ustawy wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów do uzgodnień. 

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych na uzyskanie stosownych opinii, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu (art. 64 ust. 4 ww. Ustawy). 

5. OPŁATY:  

 Pełnomocnictwo – 17,00 zł 

 Od wydanej decyzji - 205,00 zł 

 UWAGA opłaty należy wnieść na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13               
nr konta 22102027910000740202281541. 

6. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU 

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - zgodnie z art. 35 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego.  

7. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA 

Wydział Komunalny, Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska  
8. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta UM Kołobrzeg w 
godzinach pracy Urzędu), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

9. SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW 

W wydziale lub pocztą.  
10. DODATKOWE INFORMACJE 

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
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