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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY 
NA REALIZACJ Ę PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie decyzji;
- karta informacyjna przedsięwzięcia / raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w 3 egz. papaierowych oraz 1 egz. zapisanym na nosniku elektronicznym;
- wypis z rejestru gruntu obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (z datą
wystawienia do 3 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku)
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie (z datą wystawienia do 3 miesięcy wstecz od daty złożenia
wniosku);
- dowód wniesienia opłaty skarbowej;
- pełnomocnictwo (jeśli Inwestor występuje przez pełnomocnika)

Opłaty:
- 205,00zł – za wydanie decyzji 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
- 30 dni od daty złożenia wniosku (nie wlicza się do terminów, o których mowa w art.  35 §5 Kpa.

Sposób załatwienia sprawy:
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
bądź w uzasadnionych przypadkach - wydanie decyzji o odmowie wydania takiej decyzji

Jednostka odpowiedzialna: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Nr pokoju: 3.2 Nr telefonu: 
(58) 682 59 90

Adres e-mail: 
ochrona_srodowiska@przywidz.pl

Godziny urz ędowania: 
-poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30
- środa – 9.00-17.00

Miejsce zło żenia:
- sekretariat Urzędu Gminy Przywidz (pok.2.5)

Miejsce odbioru:
pok. 3.2

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji skłąda się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy.

Podstawa prawna:
-art. 71 ust.2, art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Uwagi:


