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Urząd Miejski w Kamieńsku

ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

tel. 044/6817123 
6817591 
6817559 

fax. 044/6817153 



WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA


Urząd Miejski w Kamieńsku czynny: pn.- pt.: 08.00 – 16.00
e-mail: kamiensk@kamiensk.com.pl  Strona Internetowa http://www.kamiensk.com.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.kamiensk.com.pl 
Forma wnoszenia podania sprawy:
pisemne złożenie wniosku według załączonego formularza
Wymagane dokumenty:
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
	w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 3, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast mapy, o której mowa w pkt 1, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
dla przedsięwzięć, o których mowa w ust.7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.
w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art.51 ust.1 pkt 1 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art.51 ust.1 pkt 2 i 3 - informacje zawierające dane, o których mowa w art.49 ust.3, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.",
	dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów
dowolny
Opłaty:
dokonana w momencie składania wniosku:
	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 205 zł

decyzja o przeniesieniu decyzji o środ. uwarunkow. – 105 zł
pełnomocnictwa – 17 zł
Forma zakończenia sprawy:
decyzja administracyjna
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z KPA
Tryb odwoławczy:
za pośrednictwem Burmistrza Kamieńska do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Informacje dodatkowe:
formularz dostępny jest w pok. 18 (piętro urzędu) 

Podstawa prawna: 
art.46 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. DZ.U. z 2008r. Nr25 poz.150) oraz rozporządzenie R.M. z dn. 9.11.2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)
DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:
Komórka organizacyjna:
Referat IOŚ - Inwestycji, Ochrony Środowiska
Pracownik odpowiedzialny:
Iwona Urban
Numer pokoju:
18 
Telefon wewnętrzny:
  21
wydruk z dnia: 2010-08-12


