Karta nr OŚ/4
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax (61)477-88-55
KARTA INFORMACYJNA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.

2.

Podstawa prawna:
•

ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. 353 ze zm.),

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71),

•

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
23 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku należy
dołączyć:
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 – kartę informacyjną przedsięwzięcia,
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną
przedsięwzięcia,
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5 w/w
ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej –
mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu
granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony, albo informację o jego braku,
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,
pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile
zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy, wykaz
działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile
prace takie przewidziane są do realizacji,
analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo
energetyczne.

3.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 205,00 zł
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17,00 zł.

4.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy lub zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23
ze zm.).

5.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro).
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6.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7.

Inne informacje:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w
formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie
odpowiednio po trzy egzemplarze.
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a w/w ustawy, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

8.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

9.

Opracował: Piotr Janowicz
Sprawdził: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Zatwierdził: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Data: 26.01.2017r.

.............................................................
(miejscowość, data)
...................................................................
(imię i nazwisko, nazwa firmy)
..................................................................
(adres)
..................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) wnoszę o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
na działkach nr ew. ......................, obr. ............................... w miejscowości …………………………..
Decyzja

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

wymagana

jest

do

złożenia

wniosku

o:

...................................................................................................................................................................
......................................
podpis wnioskodawcy
Wymagane dokumenty
- 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,
- karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt. 5 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 jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy
przez pełnomocnika inwestora,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej, w formie opłaty skarbowej w wysokości: 205,00 zł (za wydanie
decyzji środowiskowej) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa).
Uwagi:
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołącza się do wniosku
w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 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.

