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KARTA USŁUGI
UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY SPORZĄDZANEJ DLA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU PODLEGAJĄCEGO STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Co chcę załatwić?

Uzyskać uzgodnienie zakresu prognozy sporządzanej dla projektowanego dokumentu podlegającego strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko.

Kogo dotyczy?

Dotyczy głównie organów administracji i podmiotów opracowujących projekty dokumentów niebędących organami administracji.

Co przygotować?

Przygotuj projekt opracowywanego dokumentu lub informacje na temat jego zawartości (jakich zagadnień dotyczy, jaki teren obejmuje itp.).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij „wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko”. Wniosek napisz
własnoręcznie lub skorzystaj ze wzoru, który znajdziesz w załącznikach (załącznik nr 1).

Jak wypełnić dokumenty?

Pisząc wniosek podaj:
• dane wnioskodawcy (nazwa i adres),
• podstawę prawną, która dotyczy wnioskowanej czynności,
• nazwę dokumentu poddawanego strategicznej ocenie,
• rodzaje i ilość załączników,
• podpis osoby upoważnionej
Do wniosku dołącz projekt opracowywanego dokumentu lub informacje na temat jego zawartości.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie .

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz złożyć osobiście w sekretariacie naszego Urzędu lub drogą pocztową na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
Sekretariat: pok. 4.30, III piętro
e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy Twój wniosek i uzgodnimy zakres prognozy oddziaływania na środowisko.
Uzgodnienie wyślemy na adres podany we wniosku.

Jaki jest czas realizacji?

Odpowiedź uzyskasz w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji uzyskasz pod nr telefonu: 77 45-26-236, fax: 77 45-26-231.

Podstawa prawna

art. 53 ustawy 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

Do pobrania (załączniki)
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