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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.
Załączniki obowiązkowe do wniosku:
 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 sztuki;
 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 (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze
zm.) - kartę informacyjną przedsięwzięcia– 3 sztuki;
 W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
— kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 3 sztuki;
 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.
 Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.
 W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 k.p.a. wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w
wysokości 17 zł.
2.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości.
OPŁATY
 Opłata skarbowa w wysokości 205 zł.
 Pełnomocnictwo (jeżeli jest dołączone do wniosku) podlega opłacie skarbowej – 17,00 zł
(Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy Budzyń (nr konta: 18 8945 0002 2600 0101 2000 0020)
lub bezpośrednio w kasie urzędu do godz. 1400.
4.
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5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Budzyniu
64-840 Budzyń, ul. Lipowa 6
Sekretariat pok. nr 12
Telefon:
67 2843-313 67 2843-201
Godziny przyjęć klientów:
pn.
8.00 – 16.00
wt.
7.30 – 15.30
śr, czw., pt.
7.00 – 15.00
6.

OSOBY DO KONTAKTÓW
a) Łukasz Szczurek (Podinspektor) - parter, pok. nr 7, tel. 67 28 43 370 wew. 26

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia
złożenia kompletnego wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, (tj. m.in. uzyskania
zewnętrznych opinii i uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.§ 35 k.p.a.).
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile
za pośrednictwem Wójta Gminy Budzyń, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie
odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
9.

PODSTAWA PRAWNA
1) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami)
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

10. UWAGI
1) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie
wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
2) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia
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postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które dla tego samego
przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie.
3) Jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie
lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w
tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
4) W celu sprawnego przeprowadzenia procedury administracyjnej, związanej z wymogiem
uzyskania opinii i uzgodnień z innymi organami, zalecanym jest złożenie 3 egzemplarzy
map ewidencyjnych.
Opracował
Sprawdził
Zatwierdził
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Łukasz Szczurek
Piotr Jankowski
Bogusław Gniła
Łukasz Szczurek
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