Karta usługi Nr 1(2)/RKS

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizację przedsięwzięcia

zgody

na

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 MIĘDZYCHÓD
I.
X

Forma realizacji usługi:

osobiście
inny:

X

przez pełnomocnika

X

listownie

fax

elektronicznie

………………………………………………………

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi:
Osoby fizyczne i jednostki prawne.
III. Opis usługi:
Realizacja wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
1.
2.

3.

4.

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym nośniku danych.
Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o

udostępnianiu
w
ochronie

informacji
o
środowiska

środowisku
oraz
o

i

jego
ocenach

ochronie,
udziale
oddziaływania
na

społeczeństwa
środowisko,

(w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), w 4
egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym.
5. 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).
6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
8. Mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji oraz
obszarem oddziaływania inwestycji.
9. Mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji.
10. Pełnomocnictwo – w przypadku wyboru formy realizacji przez pełnomocnika.
V. Niezbędne opłaty do uiszczenia:
Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł.
W przypadku formy realizacji przez pełnomocnika:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielnego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu.
Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat.
VI. Termin i sposób realizacji usługi:
Termin realizacji usługi:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż dwa
miesiące od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób realizacji usługi:
1. Złożenie wniosku.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
3. Wystąpienie o opinię do organów współdziałających.

W przypadku
środowisko.

4.
5.
6.

braku

raportu

oddziaływania

na

W przypadku nałożenia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie o braku konieczności
4. Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.
przedsięwzięcia na środowisko.
5. Zawieszenie postępowania administracyjnego
Zakończenie postępowania.
6. Wystąpienie o uzgodnienie raportu do organów
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
współdziałających.
zgody na realizację przedsięwzięcia.
7. Zakończenie postępowania.
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia.
VII.
Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi:

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Referat/komórka odrębna:

Referat Komunalno – Środowiskowy

pokój:

301, II piętro

adres e-mail:

ochronasrodowiska@miedzychod.pl

VIII.

telefon bezpośredni

95 748 81 00 wew. 335

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu,
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
IX. Podstawa prawna realizacji usługi:
1)
2)
3)
4)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ;
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ;
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 środowiska .
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO)

X. Dodatkowe informacje/uwagi:

•

•
•
•

Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy
o ocenach oddziaływania na środowisko. 0
Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji może zwrócić się z zapytaniem o określenie
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw
własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje
roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień, co jest związane wydłużenia czasu
postępowania administracyjnego.
XI. Formularze i wnioski do usługi:
1)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków związanych z
załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może być źródłem praw lub
obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.

