
                 Gmina 
          Mszana Dolna 

 

Karta usług 
GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA 
ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

Urząd Gminy Mszana Dolna 
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Wersja 4 

Kategoria spraw 
Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska, Rolnictwo i 
Leśnictwo 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Józef Pajdzik – Inspektor,  
II Piętro, pok. Nr 39,  
Tel: 18 3310009, wew.339. 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna, pok. Nr 32. 
ul. Spadochroniarzy 6 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny  pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø Wniosek zawierający następującą treść: 
· imię, nazwisko i adres wnioskodawcy ( ewentualnie 

pełnomocnika) wraz z czytelnym podpisem, 
· nazwę przedsięwzięcia wraz z podaniem numerów działek z 

ewidencji gruntów na jakich zostanie ono zlokalizowane i nazwy 
miejscowości, 

Ø Do wniosku należy dołączyć: 
· w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 
wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 
69 ustawy o ochronie środowiska - kartę informacyjną 
przedsięwzięcia. 

· w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną 
przedsięwzięcia, 

· poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, 

· wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

· dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
W przypadku ustanowienia przez inwestora przedsięwzięcia 
pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie  
z art. 33 KPA. 

Dodatkowe 
informacje 

- 

Informacje o opłatach Opłata skarbowa:  
205 zł. za decyzję, 
17 zł. za pełnomocnictwo 

Obowiązujące 30 dni – uzyskanie uzgodnień  
60 dni  - decyzja 

mailto:gmina@mszana.pl


 
Sporządził/a: Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta 
Zatwierdził/a: Józef Pajdzik , Inspektor ds. ochrony środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terminy 
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 

doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 

Podstawa prawna/ 
procedury 

Ustawa z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm. Zwaną dalej UOOŚ ), 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U Nr 225, 
poz. 1635 ze zm.), 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania 
administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
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