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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji
Pokój nr 5, tel. 0 25 757 91 50, e-mail: inwestycje@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek

730 – 1700

wtorek – piątek

730 – 1530

czwartek

dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Marusa – inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i kanalizacji
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzię
2. 2.Załączniki:
1.

- poświadczona przez właściwy organ mapa ewidencyjna z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko należy załączyć 3 egzemplarze raportu o oddziaływaniu na
środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 3 informatycznych
nośnikach danych
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko
należy załączyć 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej

należy załączyć 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej
zapisem w formie elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych
- wypis z rejestru gruntów dla działki, dla której planowane jest przedsięwzięcie –
zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy ooś
- w przypadku ustanowienia przez inwestora przedsięwzięcia pełnomocnika należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
Formularz do pobrania:
Wniosek
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłaty dokonuje się na konto bankowe Urzędu Gminy Jakubów BS O/Jakubów nr 61 9226 0005 0050
0294 2000 0010 (z adnotacją „za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach…”).
Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do składanego wniosku.
Czas załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
W toku postępowania może być wyznaczony przez organ inny termin zakończenia postępowania z
przyczyn niezależnych od organu lub w zależności od toku wyjaśnienia sprawy (art. 36 Kpa), w przypadku
gdy wymagany jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, termin wydania decyzji
wydłuża się o czas przygotowywania w/w raportu.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach
za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjiśrodowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 7. 11. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )
2. 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na ś(Dz. U. z 12. 11. 2010 r. Nr 1213, poz. 1397)
1.

Informacje dodatkowe
Jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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