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Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, składający podanie
winien złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w sekretariacie, pokój nr 40 (parter) lub przesłać
pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
Postępowanie wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Miejsce wydawania dokumentów:
1. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest mniejsza lub
równa 20, to wydana decyzja jest doręczana stronom za pokwitowaniem przez pocztę.

2. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20,
wówczas strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie w myśl art. 49 ustawy KPA. Wnioskodawcy decyzja przekazywana jest drogą
pocztową.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który powinien zawierać oznaczenie
wnioskodawcy wraz z jego podpisem oraz określać zakres przedsięwzięcia wymienionego w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów 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. z 2004 r., Nr 257, poz.
2573, ze zmianami).
Wzory wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia są dostępne w BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
www.bip.trzebnica.pl (zakładka: Pozostałe informacje / Druki do pobrania) lub na stronie internetowej
www.eko.trzebnica.pl (zakładka: Zezwolenia, Decyzje / Decyzja środowiskowa).
Zgodnie z art. 74 ustawy 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 (dalej
zwana ustawą OOŚ) do wniosku należy dołączyć:
a) trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – ww. raport powinien być zgodny z art. 66 ustawy
OOŚ
(w przypadku gdy wnioskodawca zamierza wystąpić o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy
OOŚ,
do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodną z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy OOŚ),
b) poświadczoną przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy kopię mapy ewidencyjnej (oryginał) obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
c) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez
pełnomocnika inwestora w myśl art. 33 ustawy KPA. Ponadto jeżeli podanie jest wnoszone przez
pełnomocnika osoby prawnej albo organ osoby prawnej (np. stowarzyszenie) lub spółkę uregulowaną
w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1034, ze zmianami) spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka z o.o., spółka akcyjna - do wniosku należy
dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje o opłatach:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej
205,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do podania dowód zapłaty.
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Ponadto w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy uiścić dodatkową opłatę
skarbową w wysokości 17 zł i załączyć dowód wpłaty do podania.
Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (I piętro, pokój nr 60), od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1400 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Trzebnicy, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr
rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (dopisek: „opłata skarbowa za decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.
W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie
dokonania przelewu.

Termin załatwienia sprawy:
Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko będzie trwała około trzech miesięcy.

Podstawa prawna:
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odbywa się na podstawie przepisów ustawy
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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami)
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, ze zmianami).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pl. Powstańców
Warszawy 1, 50-951 Wrocław, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.

Uwagi, informacje dodatkowe:
W trakcie prowadzonego postępowania Burmistrz Gminy Trzebnica obowiązany jest:
- uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów),
- zasięgnąć opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (opinia wydawana jest
w formie postanowienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów),
- zapewnić udział społeczeństwa (możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
wszczęcia procedury udziału społecznego).

Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 78 (I piętro)
Magdalena Martyniak, tel. +48 71 388 81 78, e-mail: martyniak_m@um.trzebnica.pl
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