
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 077/ 4801460 
e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 
 
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH 

 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony 
Środowiska 

2. II – piętro 
3. Pokój nr 21 
4. Telefon /077/ 4801460 lub /077/4801466 
 
WYMAGANE DOKUMENTY : 
 
1. Wniosek.- formularz do pobrania w pokoju nr 21 lub na stronach internetowych urzędu 
 
Do wniosku naleŜy dołączyć: 
1.W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
(określonych w § 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów): 
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający informacje, o których 
mowa w art. 66 ustawy, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych; w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu 
raportu w trybie art. 69 ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz  
z ich zapisem w wersji elektronicznej. 
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
(określonych w § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów): 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym 
przedsięwzięciu, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych 
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie 
5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 i 5 
ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 
nieruchomości gruntowej – zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2, mapę sytuacyjno – 
wysokościową sporządzoną w skali umoŜliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu 
granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie 



6. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 205 zł (na 
rachunek Urzędu Gminy gotówką w kasie bądź bezgotówkowo na rachunek bankowy.  
 
OPŁATY :  

1. Opłata skarbowa  - 205 zł.- wpłata na kwit w kasie Urzędu lub płatność przelewem na 
konto Urzędu 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 

2. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
rzecz innej osoby – 105 zł – wpłata j.w. 

3. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo /w przypadku gdy jest udzielane/ - 17 zł.-  
       wpłata j.w. 

 
 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Termin wydania decyzji uzaleŜniony jest od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) 
opinii, uzgodnień z innymi organami; dla przedsięwzięć, dla których jest wymagana bądź 
stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu 
wydania decyzji naleŜy równieŜ doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem 
społeczeństwa.  
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:  
Decyzję,  moŜna odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w 
pokoju nr 21 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.  
 
 
PODSTAWA PRAWNA :  

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ:                                                          SPRAWDZIŁ:                                 ZATWIERDZIŁ : 
 
17.11.08 Patrycja Treffon                                     ..............................................                   .................................... 
data i podpis                                                                data i podpis                                         data i podpis 
 
 
 
Karta nr 53/3                           


