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Urząd Gminy w Solinie 
   z/s w Polańczyku
      ul. Wiejska 2
  38-610 Polańczyk

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku

i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na

środowisko (Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) oraz w związku z ……………………………….

rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), proszę o wydanie

decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej),
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. Wypis z rejestru gruntów,
4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
5. Wypis i wyrys z MPZP lub zaświadczenie o braku planu.



 Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2013r., 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 późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 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 – 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 obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

 Wypis i wyrys z MPZR jeżeli plan ten został uchwalony lub zaświadczenie o braku planu,

 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Sposób załatwienia sprawy:
 rozpatrzenie wniosku,

 uzyskanie opinii ustawowych organów środowiskowych,

 wydanie decyzji środowiskowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 do 3 miesięcy.

Opłaty:
 za dokonane czynności urzędowe – wydanie decyzji środowiskowej – 205 zł, płatne na konto Urzędu Gminy

Solina z/s w Polańczyku, PBS Oddział Lesko Nr: 91 8642 1012 2003 1206 0654 0001.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu,

 nr tel. (13) 469 21 18 wew. 40, fax (13) 469 23 21,

 godz. pracy 7.30 – 15.30.

Tryb odwoławczy:
 Złożenie  Odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Krośnie  za  pośrednictwem Wójta

Gminy Solina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Według  art.  3  ust.  1  pkt  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 (Dz.U. z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm.) przez kartę informacyjną

przedsięwzięcia  –  rozumie  się  dokument  zawierający  podstawowe  informacje  o  planowanym

przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

 powierzchni  zajmowanej  nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  oraz

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

 rodzaju technologii,

 ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

 rozwiązaniach chroniących środowisko,

 rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

 możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.

o  ochronie  przyrody,  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego  oddziaływania

przedsięwzięcia.


