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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII
telefon: 33 49 71 717
email: ose@um.bielsko-biala.pl" ose@um.bielsko-biala.pl



WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH



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.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. 

Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska i Energii.

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.


Wnioskodawca występujący o decyzję przedkłada:
	wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami

dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:
	205 zł – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
	17 zł – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w dniu składania wniosku, w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 lub na rachunek:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6
Wydział Dochodów Budżetowych 
BANK PKO BP
nr 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 - Ochrona Środowiska lub na dzienniku podawczym).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:

	Wydziału Ochrony Środowiska i Energii:	33 4971 717

				                                33 4971 523
				                                33 4971 512

	Biuro Obsługi Interesanta		           33 4971 808





