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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmiany lasu na użytek rolny

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

1. Wniosek
2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia złożona złożona w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać (wszystkie działki przylegające) z zaznaczeniem na kserokopii
mapy
4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie
ono oddziaływać, w tym wypis z ewidencji gruntów dla działek przylegających bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane
przedsięwzięcie
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku planu
6. Kopia opłaty skarbowej

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok. nr 2
tel.: 85 74-06-981 w 10
fax: 85 74-06-982
e-mail: sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
Powiaty: sejneński, suwalski, augustowski
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, pok. 131
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel.: 87 56-55-200
e-mail: sekretariat.suwalki@rdos.gov.pl
Powiaty: grajewski, łomżyński, kolneński, zambrowski
Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, pok. 223
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
tel.: 86 21-64-271
fax: 86 21-62-929
e-mail: sekretariat.lomza@rdos.gov.pl

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 205 zł

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Uwagi / inne informacje

Brak

Wnioski do pobrania

1. Wniosek
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

