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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Zadanie

Wniosek w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub braku takiego obowiązku

Podstawa prawna

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 – zwana ustawą UUOŚ);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

Podstawowe:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) karta informacyjna przedsięwzięcia, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku;
4) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 UUOŚ, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu
dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu
terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dodatkowe:
1) pełnomocnictwo, jeśli inwestor lub organ działa za pośrednictwem innej osoby upoważnionej;
2) informacja o pozyskiwaniu funduszy UE (POIG, POIiŚ, RPO, WO, FS, EWT) na realizację przedsięwzięcia, w tym określenie programu
operacyjnego oraz nr projektu (działania);
3) wykaz stron postępowania;
4) mapa (w postaci papierowej oraz elektronicznej), 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 w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic
przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Forma załatwienia sprawy

Opinia

Miejsce złożenia dokumentów
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Wnioski do pobrania

brak

