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tel. 44 616 96 25 wew. 115

GOŚ

1. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
Podstawa
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
prawna
poz. 1397).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 783 ze zmianami)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2016, poz. 23)
1. 1. Wniosek o wydanie decyzji
2. 2. Załączniki:
- karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane o których mowa w 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zmianami) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dokumenty
należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych);
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej
Wymagane
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
dokumenty
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Forma
załatwienia
sprawy
Opłaty

Wnioskodawca otrzymuje decyzję
- 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do
występowania w imieniu inwestora (pełnomocnictwo)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
decyzji; zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu lub bezgotówkowo na

rachunek tego organu.

Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku

Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Biuro Obsługi Mieszkańców

Tryb
odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie
Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od
otrzymania decyzji

Do 60 dni

Referat Gospodarki Komunalnej
Jednostka
odpowiedzialna
Uwagi

