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_________________________________________________________ 

Decyzja 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 (Dz.U. z 2018 poz.2081 ze zm.), 

• ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) 

Wymagane dokumenty 

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  
  przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach) - Druk ROŚ/3–doc, Druk ROŚ/3-pdf 
- do wniosku należy ponadto dołączyć patrz – jak w przypisach do wniosku 

Miejsce złożenia dokumentów 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,  
Park Chopina 2, nr tel. 94 363 34 85 wew.853 lub 94 34 46 853, e-mail:s.bulczynski@drawsko.pl  
lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Sikorskiego 41, pok. 210     

Opłaty  
- wniosek nie podlega opłacie skarbowej 
- za wydanie decyzji - 205,00 zł. Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na 
rachunek Urzędu: PKO BP SA Drawsko Pomorskie  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

Do 90 dni 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie               
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji – odwołanie składa się za pośrednictwem 
Burmistrza Drawska Pomorskiego  

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, 

Uwagi: 
 Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia, 
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 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, 

 Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień, co może skutkować 
wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego, 

 Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

 

Stan na 03.12.2019 r. 
 


