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NAZWA USŁUGI: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA:
-Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1282
z późniejszymi zmianami).
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź
wyznaczony przez niego pełnomocnik.
WYMAGANE DOKUMENTY:
-wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
-karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko; w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nośniku danych;
-poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;
-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony,
albo informacje o jego braku;
-wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
-dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
OPŁATY:
-205 zł-za wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach;
-105 zł-przeniesie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na rzecz innej osoby;
-Zapłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115 Bank
Spółdzielczy w Sochaczewie nr 76 9283 0006 0013 2381 2000 0010. Dowód zapłaty należnej opłaty
skarbowej należy dołączyć do wniosku.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie decyzji kończącej postępowanie.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.
TRYB ODWOŁAWCZY:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Termin wniesienia
odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Wójta Gminy Sochaczew.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.30 do 15.30 w pokoju nr 27, tel. 46 864-26-26.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
I piętro, pokój 27
Tel.0-46 864-26-26
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