Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Organ właściwy: Wójt Gminy Jeżów
Stanowisko odpowiedzialne : Referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska,
gospodarki wodnej i ściekowej, spółek wodnych, oświetlenia ulicznego,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, spraw uwłaszczeniowych oraz
spisywania zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym a także do
spraw organizacyjnych w zakresie nadzorowania pracy gminnej oczyszczalni
ścieków
Urząd Gminy
w Jeżowie
pokój nr 21
tel. 046 875-53-71, wew. 36

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
Konto: Urząd Gminy w Jeżowie: Bank Spółdzielczy w Łowiczu,
O/Jeżów nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010
NIP: 833-11-09-686

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 roku 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 – art. 71 ust. 1 i 2
pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2), § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 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. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. k.p.a. (t. j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w załączeniu
(z wnioskiem występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik)

•

poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, obejmująca również obszar
oddziaływania przedsięwzięcia,

•

dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

•

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku, gdy
przedsięwzięcie należy do kategorii wymagającej obligatoryjnego sporządzenia raportu,

•

charakterystyka przedsięwzięcia - w pozostałych przypadkach

Termin i sposób załatwienia:
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów, ustalanie strony postępowania, wystąpienie o
opinię w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w zależności od kwalifikacji
przedsięwzięcia- do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wystąpienie o
uzgodnienie do Wojewody w przypadku przedsięwzięć mających wpływ na obszary Natura 2000,
przeprowadzanie rozprawy administracyjnej i ewentualnych oględzin w terenie, umieszczenie
danych w publicznie dostępnym wykazie, procedura kończy się wydaniem decyzji środowiskowej.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w kodeksie postępowania
administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Opłaty skarbowe:
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie
czynności urzędowej:

•

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,- PLN

•

pełnomocnictwo - 17,- PLN

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżów.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opracował: Paweł Winciorek

