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NAZWA USŁUGI

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267)
2) art. 72 ust. 1 oraz 74 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 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397),
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., Nr 1282 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypisany Wniosek (W-B-07) o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
O udostępnianiu informacji o środowisku (…) - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
3) poświadczoną przez Urząd Gminy Kluczewsko kopię mapy ewidencyjnej obejmującą
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5
ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku (…),
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej
– mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
6) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony, albo informację o jego braku (nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu
państwowym oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż kopalin) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie
7) w przypadku prowadzenia sprawy przez Pełnomocnika inwestora należy - dołączyć oryginał
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
8) 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.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 lub w
Referacie Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 23 oraz do pobrania na stronie
internetowej Urzędu Gminy: www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw oraz
www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak załatwić sprawę.

OPŁATY
Opłata skarbowa:
1) od wydania decyzji - 205 zł,
2) od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby - 105 zł,
3) od pełnomocnictwa - 17 zł,
w Kasie Urzędu Gminy Kluczewsko lub przelewem na konto bankowe.
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej /zwolnienia,
nie podleganie/.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
Biuro Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pok. 23, Tel. (44) 781-42-46, wewn. 20

Pan(i) Ryszard Karolczyk
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy od dnia złożenia
Wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców

UWAGI
Brak.

Data utworzenia: 06.03.2014r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014r.
Data zatwierdzenia: 10.03.2014r.
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