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Podstawa prawna:
1. Art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek   (F-OŚRiEG-07-01)   o  wydanie decyzji wraz z załącznikami:

- W przypadku przedsięwzięć  mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko – raport o 
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  w pozostałych  przypadkach  karta  informacyjna  
przedsięwzięcia.  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  kartę  informacyjną 
przedsięwzięcia  przedkłada  się  w  trzech  egzemplarzach,  wraz  z  jej  zapisem  w  formie  
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  
na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie  oraz  obejmująca  obszar,  na  który  będzie  
oddziaływać przedsięwzięcie- 3 egzemplarze;
- Wypis  z ewidencji  gruntów obejmujący przewidywany teren,  na  którym będzie  realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący  obszar, na który będzie ono oddziaływać.

II. OPŁATY:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. 
zm.) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wynosi 205 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 
64949600080000172020000041

1. Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
• pod  warunkiem  wzajemności,  państwa  obce,  ich  przedstawicielstwa  dyplomatyczne, 

urzędy  konsularne  i  siły  zbrojne,  międzynarodowe  organizacje  i  instytucje  oraz  ich  
oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie  
uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków 
ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie 
mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• jednostki budżetowe;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek

o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia  lub zezwolenia 
– wyłącznie  w związku z nieodpłatną działalnością  pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

• osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej 
albo  wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  lub  zezwolenia  (pozwolenia,  koncesji)  albo 
składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, 
wypis  lub  kopię  przedstawia  zaświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa;
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• osoby  fizyczne  prowadzące  czynną  ochronę  gatunkową  oraz  osoby  fizyczne,  których 
gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki 
zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie 
przedmiotów opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody.

2. za pełnomocnictwo – 17 zł, zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje
w przypadku gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub 
kopia: 

• poświadczony  notarialnie  lub  przez  uprawniony  organ,  upoważniające  do  odbioru 
dokumentów

• w sprawach: 
• karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
• cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

• jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. (do terminu nie wlicza się terminów na opinie i 
uzgodnienia). 

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, ul. Plac Wolności 3, 87 – 410 
Kowalewo Pomorskie, tel. (56) 6842975, fax: (56) 6841071,
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta  
w Kowalewie Pomorskim w  terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

VI. UWAGI:
1. Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nie  rodzi  praw  do  terenu  inwestycji  oraz  nie 

narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw
do terenu,  nie przysługuje  roszczenie  o zwrot  nakładów poniesionych  w związku z otrzymaną 
decyzją,

2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania
o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  mogą  wymagać  wydłużenia  czasu 
postępowania administracyjnego,

3. Miejsce składania dokumentów: w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Plac Wolności 1, 87-410 
Kowalewo Pomorskie.

4. Dla  przedsięwzięć  ,  dla  których  nie  jest  wymagane  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje się informacje w tym zakresie. 
Wzór wniosku o wydanie informacji (F-OŚRiEG-07-02).
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