Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600 ,fax:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa,czwartek i piątek 7.30- 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 26.09.2012r.
1. NAZWA USŁUGI: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2. PODSTAWA PRAWNA :
• art.71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
2. Pokój 24
3. Telefon 8412615
4. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – formularz wniosku w załączeniu ( do pobrania )
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym
podziemnych wyrobiskach górniczych lub przedsięwzięć wymagających decyzji
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w
granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej
należy przedłożyć mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego
dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
na przedsięwzięcie.
7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
8. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
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.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – pokój nr 21
Punkt Obsługi Mieszkańca - parter
6. OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia – 205 zł
2. Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury – 17 zł
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 90 dni
8. UWAGI:
1. Konieczność przeprowadzenia przez tut. organ postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.
2. Konieczność uzgodnienia decyzji z organami o których mowa w art. 77 ust.1 pkt 1
i 2 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
3. Ewentualna możliwość nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć, które
mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy
pośrednictwem Burmistrza Ścinawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryczka:
Opracowała: Anna Haryk - inspektor do spraw ochrony środowiska;
Sprawdził: Artur Szponarski - Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska;
Zatwierdziła: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy.

za

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:
Adres:
Nr PESEL/REGON:
Nr NIP:
Nr telefonu:

Burmistrz Ścinawy

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla
przedsięwzięcia
polegającego
na:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
realizowanego na działkach oznaczonych nr ………… obręb………….…. przy
ul. …………………………………w…………………......
Zgodnie z §………. ust………..pkt………. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko/mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o:1
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia/ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko2
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa3

1

Podać nazwę np. pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, pozwolenie wodnoprawne
2
Niepotrzebne skreślić
3
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora

