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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Administracyjny i Rozwoju Gospodarczego, I pietro, pokój Nr 104 tel.
/13/4329170, e-mail: eko@dukla.pl

Osoba załatwiająca sprawę

Monika Trybus - podinspektor

Wymagane dokumenty
Opłaty
Tryb odwoławczy

Informacje należy przedkładać na formularzach:
W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
205 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 poz. 1044 z późn.
zm.)
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za
pośrednictwem Burmistrza Dukli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Załączniki:

Inne informacje

Podstawa prawna

1.
Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane, o których mowa
w art. 62a 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. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.)
w pięciu egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych;
2.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w
postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3.
Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument w postaci papierowej lub
elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,
pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer
działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej,
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4.
Mapa w postaci papierowej lub elektronicznej w skali zapewniającej
czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.),
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r.,

poz.1839)

