
 

 

 
   Urząd Gminy w Zębowicach

ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,
 tel.77 4216076, fax. wew. 36, 

 e-mail: ug@zebowice.pl   www.zebowice.pl

Data:
10.11.2011 r.

                    KARTA USŁUG Nr karty:
ROG/18

Nazwa 
sprawy:

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 
Miejsce
załatwienia 
sprawy:

Zastępca Wójta Gminy Zębowice
mgr Edmund Langosz
Pokój nr 14- II piętro tel. 77 4216076 wew. 35 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Wymagane 
dokumenty:

I. Wniosek, oraz w przypadku  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na
środowisko:  karta informacyjna przedsięwzięcia  sporządzona na podstawie 
art.  3  ust.  1  pkt  5  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  ze  zm.),  a  w  przypadku  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  
oddziaływać  na  środowisko:  raport o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 
środowisko.
II. Karta Informacyjna przedsięwzięcia sporządzona na podstawie art. 3 ust. 1 
pkt  5  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) obejmująca 
informacje o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego 
oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości 
szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e)  przewidywanej  ilości  wykorzystywanej  wody,  surowców,  materiałów, 
paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g)  rodzajach  i  przewidywanej  ilości  wprowadzanych  do  środowiska 
substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i)  obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
na środowisko.
III.  Poświadczona  przez  odpowiedni  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej 
obejmująca  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane 



przedsięwzięcie,  oraz  obejmująca  obszar,  na  który  będzie  oddziaływać 
przedsięwzięcie.
IV.  Wypis  z  ewidencji  gruntów obejmujący przewidywany teren,  na  którym 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
V. Dokumenty uprawniające do działania imieniem podmiotu innego niż osoba 
fizyczna  (jeśli  inwestor  nie  jest  osobą  fizyczną),  pełnomocnictwo  jeżeli 
wszczynający przedsięwzięcie działa
poprzez pełnomocnika.
VI. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty: 205 zł za decyzję
Termin 
realizacji:

Wydanie decyzji następuje w terminie 60 dni od momentu złożenia wniosku. 
Wymieniony termin  nie  obejmuje  czasu  przygotowania  przez  wnioskodawcę 
raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Podstawa 
prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn.
zm./.
2.  Ustawa  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 ze zm.)
3.  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. nr 231, 
poz. 1397. ) 
4.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  21  lipca  2004  r.  w  sprawie 
obszarów specjalnej
ochrony ptaków Natura 2000 /Dz.U.Nr 229 poz. 2313 z późn. zm./.
5. Ustawa- Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 
(Tekst jednolity:
Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej/ Dz.U.Nr 225 poz. 
1635 z 2006 r.) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. 
w  sprawie  dokumentowania  zapłaty  opłaty  skarbowej  oraz  trybu  jej  zwrotu 
( Dz. U. Nr 246 poz.1804)

Tryb 
odwoławczy:

Od  wydanej  decyzji  służy  stronie  prawo  wniesienia  odwołania  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta 
Gminy Zębowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Informacje 
dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 – II piętro.

Druki do
pobrania:

Do pobrania w BIP poniżej karty usługi :

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia,

lub na miejscu:
Zastępca Wójta Gminy Zębowice - mgr Edmund Langosz
Pokój nr 14 II piętro tel. 77 4216076 wew. 35 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00

Sporządził/a: mgr Langosz Edmund


