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Wydział: Strategii i Rozwoju Gminy 
 
 
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 
Wymagane dokumenty 
 
1. Wniosek z określeniem przedmiotu przedsięwzięcia i miejsca jego lokalizacji  (wzór). 
 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, w 3 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych (dla inwestycji potencjalnie mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko).   
 
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla inwestycji zawsze mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko), w 3 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych. 
 
4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie. 
 
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać. 
 
Miejsce złożenia dokumentów 
 
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Burmistrza Miasta Kalety. 
 
Opłaty 
 
205 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 
225, poz.1635 ze zm.) część I, pozycja 45. 
 
Opłata pobierana z chwilą złożenia wniosku.  
 
Opłata uiszczana na rachunek bankowy.  
 
BANK SPÓŁDZIELCZY MYSZKÓW, Oddział WOŹNIKI  
74 8279 1023 0202 6204 2002 0001  
 
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 
 



 
 
Termin i sposób załatwienia 
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania 
 
Podstawa prawna 
 
Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  oraz art. 71, 75 
ust.1 pkt 4 i art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.). 
 
Tryb odwoławczy 
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednic-
twem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 
Dodatkowe informacje, uwagi 
 
Urząd Miejski w Kaletach 
42-660 Kalety 
ul. Żwirki i Wigury 2 
II piętro, pokój 25 
tel. 34 352 76 41 
 
Formularze i wnioski do pobrania: 
Załącznik nr 1 - WNIOSEK  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 
 


