
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUTH 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
 
Nazwa usługi:  

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 
PRZEDSIEWZIECIA 

 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 680. wew.110 

 
Sposób załatwienia sprawy:     

Decyzja 
 

 
Wymagane dokumenty:     

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia .Wzór wniosku w załączeniu. 
2. Załączniki: 
- karta informacyjna przedsięwzięcia / raport o oddziaływaniu na środowisko 
(3 egz. w formie pisemnej) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych. 

 
Opłaty:                                 2 

05,00zł  - za wydanie decyzji . 
Opłatę uiszcza się  w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub na konto. 

                                            
Czas załatwienia sprawy: 

Do dwóch miesięcy  
 
Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnowa , w terminie 14 dni od daty  
doręczenia decyzji stronie. 

 
 
Podstawa prawna: 

1 Art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227),  
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – załącznik nr 1, 
cz. I, ust. 45. (Dz. U. nr 225, poz. 1635) 



 
Uwagi:      

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarun-
kowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). 

 
 

 



Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / nazwa 
inwestora / pełnomocnika: 

 
............................................................................................................. 

  
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

.......................................................................................................... 
 
 
 

                                                                                               Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                        Plac Zamkowy 1 
                                                                                               59-225 Chojnów 
 
 
 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA 
 
 
 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na ........................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania): 
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie – 3 sztuki; 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił  
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia– 3 sztuki; 

3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę 
informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 3 sztuki; 

4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada 
się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. 

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł. 
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z 

art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 
 

…………………………………… 
                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 


