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KARTA USŁUG  

NR BD/03 

WYDANIE 2 

 

DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEJ OSOBY 

 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1827) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 
2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330) 

Komórka 
odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 1,2,3), sprawę prowadzi 
stanowisko do spraw Budownictwa,  
Urząd Gminy Hyżne, II piętro, pokój nr 6, tel. 0-17  230 45 63 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Decyzja administracyjna 

Wymagane 
dokumenty 

 Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
rzecz innej osoby, oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora  

 Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 
Załączniki: 

 kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie 
działającej w imieniu wnioskodawcy, 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
 

Formularz do 
pobrania 

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz 
innej osoby  

Opłaty Opłata skarbowa: 

 od decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 
105,00 zł, 

 od złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł. 

Płatna w kasie tut. Urzędu pok. nr 16 lub na konto:  
Bank Spółdzielczy w Błażowej oddział Hyżne 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 

 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Inne informacje W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do 
uzupełnienia wniosku. 

 
Opracował:  

Sabina Krzywonos 
Referent 
dnia 01.03.2017 r. 

Sprawdził: 

Krzysztof Wiśniewski 
Sekretarz Gminy Hyżne 
 

Zatwierdził: 

Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
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