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WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 
ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

NR R/25 

Podstawa prawna 

 art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy 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 poz. 1227 ze zm./ 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na 

realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko 

Wymagane  
dokumenty  

Wniosek, w którym określona jest nazwa przedsięwzięcia oraz miejsce 
jego realizacji. 
Do wniosku należy dołączyć: 
 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech 

egzemplarzach wraz z jego zapisem na informatycznych nośnikach 
danych 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej 

obejmującą teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, 
oraz obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie, 

 wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym 
realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obszar, na który 

oddziaływać będzie przedsięwzięcie 

Opłaty  

Opłata skarbowa w kwocie 205 zł. 

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub wpłacając na konto: 
Bank Spółdzielczy Strzyżów   829 168 0004 00000 3902 0000010 

Termin załatwienia 
sprawy   

30 dni, w szczególnych przypadkach termin może zostać 

wydłużony (do terminu tego nie wlicza się czasu niezbędnego na 

uzyskanie opinii oraz uzgodnień od organów współdziałających) 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni 
od daty otrzymania decyzji 

Komórka  

odpowiedzialna  

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Wodnej i Ochrony Środowiska 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Elżbieta Grodzka – inspektor 
Parter, pokój nr 7, tel.  276-13-54 w. 37 

Inne informacje  

Do wszystkich stron postępowania decyzja wysyłana jest pocztą. Jeżeli 
liczba stron postępowania przekracza 20 to o podjętym rozstrzygnięciu 

zawiadamia się strony przez publiczne ogłoszenie. 

Opracował: Elżbieta Grodzka – inspektor – 06.11.2009 r. 
Sprawdził: Renata Czech - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska – 09.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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