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Sprawa 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w 

przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu 

 

Podstawa Prawna 

Art. 3, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 62 ust. 1, art. 66, art. 69, 

art. 70, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 72, art. 73, art. 74 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6, ust. 

1a, ust. 1c, ust.2, ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 2, 4, ust. 3, 4, art. 77, art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. 

b), pkt. 2, ust. 4, art. 79 ust. 1, art. 80 - 82, art. 85 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. Nr 

199, poz. 1227 z późn. zm.). 

§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r.poz.267). 

Ustawa z dnia 13 września 2013r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012r.,pz.1382). 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 13 

Jednostka odpowiedzialna 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wykonujący jednocześnie zadania 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

Tel.:784 338 628 lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek – wzór w pliku do pobrania lub dostępny w Urzędzie Gminy, pok. 13 

2. Załączniki: 

 Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

 Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach). 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla 

przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest 

regionalny dyrektor ochrony środowiska), 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech 

egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 Kartę informacyjną przedsięwzięcia (wzór w pliku do pobrania lub 

dostępny w Urzędzie Gminy, pok. 13) w trzech egzemplarzach, wraz z jej 

zapisem w formie elektronicznej (jeden egzemplarz) na informatycznym 

nośniku danych, zawierającą podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu - dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Dodatkowo może być wymagany Raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, 

wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku 

danych. 

 Dowód wniesienia opłaty 

 

Opłaty 

1. Skarbowa 76,00zł – za wydanie decyzji 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 
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lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia złożenia kompletnego wniosku.  

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Uwagi  

Dokumenty do pobrania Formularz wniosku,  Karta informacyjna przedsięwzięcia,    

 

 

 

 

 


