KARTA INFORMACYJNA
Gmina Szemud
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Kartuska
13, Budynek B, pokój nr 24, tel. 58 676 44 25.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dostępny na miejscu
w w/w wydziale, w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Kartuska 13, Szemud, a także
w internecie na stronie www.bip.szemud.pl);
2. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z jego zapisem w
formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych), a w przypadku gdy
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3
października 2008. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – karta
informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na
informatycznym nośniku danych);
3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
– karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym nośniku danych);
4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b ww.
ustawy;
5. mapa 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,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
6. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części
składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I,
II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy wymienionej w pkt 4 - mapę sytuacyjno–
wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu
granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, 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, z zastrzeżeniem ust. 1a - 1c ww. ustawy;
8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających
na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
9. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

w wysokości 17,00 zł.
10.Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
11.Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł lub informacja o podstawie prawnej
zwolnienia z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353);
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

