KARTA USŁUGI
Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

GOŚ.6220...
Data zatwierdzenia:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

Tel./Fax:
Tel.: 44 725-67-62, Fax. 44-714-58-15
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 2013 r., poz. 1235,
z późn. zm.).
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późń. zm.).
•
Ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2012.1282 ze zm.).
•
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013.267ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY

1.
2.
3.

4.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych lub kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z jej
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis i wyrys z planu miejscowego dla obszarów objętych planem.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

5.
6.
Opłaty:
•
205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
•
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
•
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca (*),
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących
terminach:
•
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
•
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
•
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU
•
Katarzyna Hilt-Guźniczak inspektor pok. Nr 210 tel. 44 725 67 62
•
Maria Gołgowska kierownik pok. Nr 209 tel. 44 725 67 51
DOKUMENT WYJŚCIOWY

Decyzja.
TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Koluszek
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
•
•

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek
podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji
oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu,
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•
•

•
•

nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach za zgodą strony, może być przeniesiona na rzecz innego
podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.
Karta informacyjna przedsięwzięcia rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 ppkt. 5 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.
Raport rozumie się przez to dokument, który powinien zawierać dane określone w art. 66, 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.
Załączniki oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, należy złożyć razem z wnioskiem w Urzędzie Miejskim
w Koluszkach.

2

.........................., dnia.......................
...............................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................
...............................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA PRZEDSIEWZIECIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

1. Nazwa planowanego przedsięwzięcia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.

Rodzaj decyzji dla uzyskania, której wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach będzie niezbędne (zgodnie z art. 72 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 późniejszymi zmianami)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Załączniki obowiązkowe:
•

•
•
•
•

Karta informacyjna przedsięwzięcia* sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony,
albo informację o jego braku;
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205,00 zł.

....................................................................

Podpis wnioskodawcy
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.........................., dnia.......................
...............................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................
...............................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
1. Nazwa planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Rodzaj decyzji dla uzyskania której wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie
niezbędne (zgodnie z art. 72 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 późniejszymi zmianami)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Załączniki obowiązkowe:
•

•
•
•
•

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy
z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz
z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony, albo informację o jego braku;
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł.

....................................................................
Podpis wnioskodawcy
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