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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 

Nazwa procedury Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty 1) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej 
obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie.
2) Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnej z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 paź
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 
r. poz. 353 z późn. zm.)
3) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska- w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
4) Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z 
zastrzeżeniem ust. 1a – 1c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)  
5) W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć   
oryginał pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 Kpa)
6) Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ś
rodowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (ewentualnie do wglądu)- 1 egzemplarz.

Opłaty skarbowe 205 zł

Opłaty administracyjne Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni, zgodnie z art. 35, § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postę
powania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postę
powania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłuż
enia czasu postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 35, § 3 KPA.

Miejsce złożenia 
dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu
parter budynku A, ul. Robotnicza 12

Komórka odpowiedzialna Biuro \ Urbanistyki\ i Ochrony \ Środowiska

Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania 
administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) Odwołanie wnosi się do właś
ciwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie 
wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została 
ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna 1) pkt. 45 cz.I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
2) art. 72 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o ś
rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mog
ących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016r. poz. 71)

Dodatkowe informacje Sposób wniesienia opłaty skarbowej:
1) płatna w kasie Urzędu Miasta
2) na konto:
BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900
jako odbiorcę podając Gminę Brzeg,
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z adnotacją: zaświadczenie z planu – nazwa wnioskodawcy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Formularze do pobrania Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.doc

Osoba nadzorująca aktualno
ść karty

Inspektor ds urbanistyki i opieki nad zabytkami: Łukasz Rogotowicz

Data następnej aktualizacji 2017-12-31

Opracował Łukasz Rogotowicz

Data opracowania 2014-03-05

Sprawdził Joanna Dubas

Data sprawdzenia 2014-03-05

Zatwierdził Beata Boryk

Data zatwierdzenia 2014-03-05


