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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Obszarów Chronionych
Zadanie

Opinia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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.

Wymagane dokumenty potrzebne
do rozpatrzenia sprawy

Dokumenty wymagane zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy ooś, w tym:
1. Wniosek o wydanie decyzji, o którą inwestor się ubiega;
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana zgodnie z art. 62a ustawy ooś;
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni
niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt. 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona
w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmująca obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony albo informacja o jego braku; nie dotyczy to
drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z
regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Forma załatwienia sprawy

Postanowienie

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80 - 748 Gdańsk
tel.: 58 68-36-800
fax: 58 68-36-803
e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

Opłata

Brak

Tryb odwoławczy

Od postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przysługuje zażalenie
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Uwagi / inne informacje

Wnioskodawca obowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie wymagane w nim załączniki. Brak wypełnienia któregokolwiek punktu wniosku będzie
traktowany jako brak formalny.
Wskazane jest dołączenie do dokumentacji kopii postanowienia nakładającego obowiązek zwrócenia się do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku o przedmiotową opinię.

Wnioski do pobrania

Wniosek

