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KARTA USŁUGI NR GKP.1
Nazwa usługi
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA
Podstawa prawna

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U.2021.283 ze zm.).

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

nazwa komórki: Referat Gospodarki Przestrzennej
pok. nr 8 tel. 74/ 811-77-14; e-mail: l.sadowski@stronie.pl
stanowisko: kierownik referatu gospodarki przestrzennej

Załatwienie/wynik
sprawy

decyzja

Wymagane
dokumenty

Wniosek.

Opłaty

Skarbowe wg ustawy o opłacie skarbowej

Czas załatwienia
sprawy

60 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu w
terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia

Inne informacje/
uwagi
Formularze do
pobrania

Wniosek GKP.1

Data wydania

2019-09-06

Edycja

E

Opracował

Lech Sadowski

Zatwierdził

Tomasz Olszewski

Formularz GKP.1
Edycja A

Wnioskodawca
Dn.
........................................................
........................................................
adres

........................................................
telefon kontaktowy, fax., e-mail

Burmistrz Stronia Śląskiego

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia1

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j.Dz. U. 2018.2020 poz.283 ze zmianami) proszę o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

………………………………………. ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...,
na działkach nr ew. ....................................................................................................................

w obrębie .........................
przy ul. .......................................................... w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami/cyframi
...................................... na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1:............ Jednocześnie na tej samej
mapie liniami przerywanymi i literami/cyframi ................................................ zaznaczono obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie

................................................
/podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, zgodnie
z załączonym do wniosku upoważnieniem/

Załączniki:
1.Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a 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 (j.t.Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) w czerech egzemplarzach, wraz z ich
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. (*)
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren , na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3.wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
4. 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.
5. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1546 ze zm.) wynosi 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
* – dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 w/w rozporządzenia zamiast karty informacyjnej przedsięwzięcia
należy załączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska zgodnie z art. 66 ww. ustawy w trzech
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

