DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

OŚ 02

Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Kierownik – Michał Ból
II piętro, pokój nr 32
tel. 012-387-14-10 wewn. 16

Miejsce składania
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol

Podstawa prawna:

➢ Art. 75 art. 84, art. 85, art. 86 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.
➢ §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko

Wymagane
dokumenty:

➢ Wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (na druku stanowiącym
załącznik do niniejszej procedury) wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.
• Załączniki do wniosku:
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia, (3 egz. + wersja elektroniczna) zawierająca
podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.
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 egz.).
3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze oraz decyzji
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny prowadzonych w
granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej,
zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 - mapę sytuacyjno-wysokościową
sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic
terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
został uchwalony albo informację o jego braku (w trzech egzemplarzach).
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
6. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w
przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w
przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby)

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata skarbowa
wynosi :
za wydanie decyzji 205 zł
od pełnomocnictwa 17,00 zł
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu Gminy Kocmyrzów –
Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

Termin
załatwienia
sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Strona może wnieś odwołanie na wydana decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą być zawiadomione o decyzjach
i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa sie za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
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Załączniki:

Zał. nr 1 - Wniosek
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