
 

Karta usługi 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Urząd Gminy w Stanisławowie 

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

Referat  Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

Data zatwierdzenia karty 

17 września 2019 r. 

Data aktualizacji karty 

www.stanislawow.pl; urzad.gminy@stanislawow.pl 

tel: 25 757 58 58; fax: 25 757 58 57 

godziny otwarcia urzędu 

poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, 

3.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskowych, 

4.Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, 

5.Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, 

6.Dowód iuszczenia opłaty skarbowej -205 zł. 

 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Dokumenty należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stanisławów 

w pokoju numer  9. Załatwieniem sprawy zajmuje się Pani Magdalena Kubuj, tel. (25) 757 58 54, 

mail: magdalena.kubuj@stanislawow.pl 

 

Czy należy zapłacić? Gdzie i w jaki sposób można zapłacić? 

205 PLN - opłata 

17 PLN - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 

http://www.stanislawow.pl/
mailto:urzad.gminy@stanislawow.pl


Opłatę można zapłacić w kasie urzędu. 

Kasa jest czynna: proszę wpisać godziny pracy kasy, wraz z przerwami jeżeli takie są 

Opłatę można również wpłacić na konto urzędu: 

47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

30 dni od dnia złożenia wniosku. Ostateczny termin załatwienia zależy od terminów uzgodnień organów 

opiniujących. 

W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Dokument można odebrać w siedzibie Urzędu bądź otrzymać go za pośrednictwem poczty. O tym w jaki 

sposób ma zostać dostarczona decyzja należy poinformować urzędnika w momencie załatwiania 

sprawy. 

W jaki sposób można się odwołać? 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat. 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy – do pobrania 

http://bip.stanislawow.eu/488,inne?tresc=3063 

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

- 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 

poz.2081 z późn.zm.) 

Opracował/a kartę usługi: 

Magdalena Kubuj 

Zatwierdził/a kartę usługi: 

Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony 

Środowiska 

 


