INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) – po
wprowadzeniu zmian zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 113, poz. 954).

1. Wymagane dokumenty:
a) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który oddziaływać
będzie przedsięwzięcie – art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska
b) informacja o planowanym przedsięwzięciu zawierająca dane, o których mowa w art. 49 ust.
3 ustawy / raport o oddziaływaniu na środowisko.
c) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora naleŜy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. Pełnomocnictwo, udzielane jest odrębnie dla kaŜdej
sprawy, tak jak odrębnie prowadzone jest postępowanie administracyjne. Od 1.01.2007 r.,
na skutek zmian w zasadach pobierania opłat skarbowych, obowiązek uiszczenia opłaty od
pełnomocnictwa przeniesiony został na moment składania wniosku. Dlatego do kaŜdego
wniosku musi być dołączone odrębne pełnomocnictwo w postaci oryginału, urzędowo
(notarialnie) poświadczonego odpisu lub wyrysukopii. Dopuszczalne jest uwiarygodnienie
kopii pełnomocnictwa przez organ prowadzący postępowanie, czyli po okazaniu oryginału
pełnomocnictwa moŜemy przyjąć jego kserokopię, z adnotacją pracownika kancelarii
świadczącą o tym, Ŝe okazano mi oryginał pełnomocnictwa. Do kaŜdego oryginału, odpisu,
wypisu, uwiarygodnionej kserokopii pełnomocnictwa musi być dołączony dowód zapłaty
opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
d) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia
jednoczesnych uzgodnień z innymi organami Urząd Gminy w Cedrach Wielkich prosi o składanie
w/w dokumentów w 3 egzemplarzach.

2. Opłaty:
Od 1.01.2007 r. obowiązują nowe zasady pobierania opłat skarbowych (ustawa o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 225 pozycja 1635 z dnia 8
grudnia 2006 roku).
Istotne zmiany to:
•

eliminacja znaków skarbowych (wpłata 205 zł wyłącznie w kasie lub przelewem),

•

wykreślenie podań i załączników od podań z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej,

•

przeniesienie momentu obowiązku wniesienia opłaty na datę złoŜenia wniosku,

•

konieczność wniesienia opłaty od pełnomocnictwa,

Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budŜetowe, jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje poŜytku publicznego oraz podania i załączniki do podań wymienione w części I
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

3. Informacje dodatkowe:
(a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a
wnioskodawca, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot
nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
(b) Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać
wydłuŜenia czasu postępowania administracyjnego.
(c) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Cedry Wielkie, sekretariat – pokój nr 19,
ul. J.Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

