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Zgłoszenie prowadzenia działań na podst. art. 118 ustawy o ochronie przyrody
Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Zgłoszenie prowadzenia działań na podst. art. 118 ustawy o ochronie przyrody

Podstawa prawna

art. 118 i 118b ustawy o ochronie przyrody

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

1. Lokalizacja prowadzonych działań (również w formie graﬁcznej).
2. Opis prowadzonych działań (rodzaj, zakres i sposób).
3. Termin prowadzenia działań.
4. W przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe - także termin
i zakres działań objętych zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
w stosunku do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko.

Forma załatwienia sprawy

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, można przystąpić do
prowadzenia działań.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel.: 12 61-98-120, fax: 12 61-98-122 e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Dla działań realizowanych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
al. Solidarności 5-9,
33-100 Tarnów
tel.: 14 69-63-353, fax: 14 69-63-243 e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
Dla działań realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 3,
33-340 Stary Sącz
tel./fax: 18 44-60-908
e-mail: sekretariat.starysacz@rdos.gov.pl

Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu, przysługuje stronie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kraakowie.

Uwagi / inne informacje

W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 17 zł. W przypadku
wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu – opłata za wydanie zaświadczenia 17 zł.
Dane do wniesienia opłaty skarbowej
Nazwa odbiorcy: Urząd Miasta Krakowa w kasie lub na
Nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wnioski do pobrania

Wzór wniosku

