
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  

Kogo dotyczy 

Inwestora planującego zrealizować:  

• przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 
51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska,  

• przedsięwzięcie inne niŜ w/w, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną 
obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco 
oddziaływać na ten obszar.  

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek wraz z załącznikami: 
a. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z 
terenem działek sąsiednich- art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska; 

b. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan 
ten został uchwalony - art. 46a ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska; 

c. informacja o przedsięwzięciu zawierająca dane określone w art. 49 ust. 3 
ustawy Prawo ochrony środowiska  / raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

Opłaty 

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205zł.  
Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich (pokój nr 1 na 
parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy. 
Numer rachunku: 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim z chwilą złoŜenia wniosku.  

Jednostka/osoba 
odpowiedzialna 

Magda Woźniak – podinspektor ds. ochrony środowiska 
Pokój Nr 14, I piętro 
Nr telefonu: 0-58 683 61 64 wew. 37 

Miejsce składania 
dokumentów 

Sekretariat Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, 
ul. Krasickiego 16, I piętro, pok. nr 18, nr tel. 0-58 683-61-64 
W godzinach pracy Urzędu 

Termin załatwienia 
sprawy 

Nie później niŜ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niŜ 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezaleŜnych od organu. 

Podstawa prawna 
art. 46 ust.1 i art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta 
Gminy Cedry Wielkie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 


