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Komórka 
organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Tel. 14 632-63-82

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pobierz  wniosek.doc 

lub wniosek.pdf
• kartę informacyjną przedsięwzięcia (karta powinna zawierać dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 11 w/w ustawy) 

w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
• kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 

oraz  obejmujący  obszar,  na  który  będzie  oddziaływać  przedsięwzięcie,  dowód  potwierdzający  uiszczenie 
opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
• Sprawy  nie  wymagające  postępowania  wyjaśniającego  załatwia  się  niezwłocznie.  W przypadku  sprawy 

wymagającej  postępowania  wyjaśniającego  -  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca.  W  przypadku  sprawy 
szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania.

• Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się  
terminów  przewidzianych  w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności  (w prowadzonym 
postępowaniu występuje konieczność uzyskania stosownych uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Tarnowie oraz opinii z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tarnowie. Poza tym w trakcie 
prowadzonego  postępowania  może  być  obowiązkowy  udział  społeczeństwa  (w  przypadku  wydania 
postanowienia  o  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego 
przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko) na  zasadach  określonych w 
ustawie z dnia z dnia 7 listopada 2008r.  o udostępnieniu informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

http://skrzyszow.pl/k1/4/3.pdf
http://skrzyszow.pl/k1/4/3.doc


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Skrzyszów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – Parter, pokój nr 5
budownictwo@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-82

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Skrzyszów
Dziennik Podawczy - I piętro pokój nr 24
sekretariat@ug.skrzyszow.pl
Tel. 14 632-63-30
Poniedziałek – 900 – 1700

Wtorek – piątek – 730 - 1530

Opłaty:
• Zgodnie z art. 1 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 

1282) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z częścią I 
pkt 45 wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień stanowiącego załącznik do ustawy o 
opłacie skarbowej stawka opłaty skarbowej wynosi 205,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć 
do wniosku dowód zapłaty.

• Opłatę skarbową uiszcza się w gotówce w kasie Urzędu Gminy Skrzyszów lub przelewem na konto Urzędu 
Gminy Skrzyszów. Nr konta: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów  40 8589 0006 0250 0925 
0542 0002.

Kasa czynna: 
poniedziałek 900 do 1315 i 1400 do 1645

wtorek – piątek 730 do 1315 i 1400 do 1515

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, 
ul. G. J. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrzyszów w terminie 14 dni, od dnia jej 
otrzymania.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

• Proces wydawania decyzji  odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia z  dnia 7 listopada 2008r.  o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz.U.  Nr  199,  poz.  1227)  oraz  przepisów Kodeksu  postępowania 
administracyjnego.

Uwagi:

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA

Opracował: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos 06.05.2013

Sprawdził: Insp. ds. budownictwa Władysław Macheta 10.05.2013

Osoba odpowiedzialna 
za aktualizację: Insp. ds. budownictwa Jacek Krzywonos -

mailto:budownictwo@ug.skrzyszow.pl
mailto:sekretariat@ug.skrzyszow.pl


Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 15.05.2013

UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące


