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Karta Informacyjna
UIB-06

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA .

I.Podstawa Prawna:
art. 71,75, 82, 85 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 2016 r., poz.353 ) i § 1, 2, 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 71 )
II.Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsięwzięcia ( F–UIB–06 )
III.Wymagane załączniki:
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o
ustalenie zakresu raportu w trybie art.69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych ;
W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę
informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 5 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. z
2016r. poz.353 ) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na
informatycznym nośniku danych;
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie .
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r,o opłacie
skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2015 r, poz.783 z póź.zm.)-w wysokości 205,00zł.
IV. Dokumenty do wglądu: Nie są wymagane
V. Opłata skarbowa : 205,00 zł. za wydanie decyzji
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy Tryńcza lub na rachunek bankowy : BS Jarosław
Filia w Tryńczy 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001
VI. Termin załatwienia sprawy: do 90 dni .
VII. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Tryńcza – referat inwestycji pok. nr 7
VIII. Jednostka odpowiedzialna: Referat inwestycji pok. nr 7
IX. Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za

pośrednictwem Wójta Gminy Tryńcza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
X. Opłaty za odwołanie: Nie pobiera się
XI. Uwagi: nie ma dodatkowych uwag
data utworzenia: 2006/05/15
data ostatniej aktualizacji: 2016/ 04/30
zatwierdzony : Wójt Gminy
Data zatwierdzenia : 2016/04/30

