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WNIOSEK
o WYDANIE DECYZJI o ŚnouowlsKowYcH IIWARUNKoWANIACH

ZGODY NA REAL|ZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Proszę o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego

Rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z $ 2 lub $ 3
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0r.
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,

rozporządzenia Rady M i ni strów z rozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

po2.1397)
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Za|ączniki obowiazkowe (brak załącznika soowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):
l. PoŚwiadczona przez właŚciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, otaz obe.imuj4ca obszar, na który będzie oddziaĘwać przedsięwzięcie - 3
sztuki:
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znaeząco oddziatywać na środowisko - raport
o oddziaĘwaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w prrypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia- 3 sztuki;
3. W przrypadku przedsięwzięć mogących potencja|nie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę
informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z, z'ałącr'niklem) - 3 sztuki;
4. Raport o oddziaĘwaniu przedsięwzięciana środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w
trzech egzemp|arzach, wraz z ich zapisem w formie e|ektronicznej na infbrmatycznyc|t nośnikach danych.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmu.iący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar' na którym będzie od&iatywać przedsięwzięcie.
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokoŚci 205,00 zt.2
7. W przypadku prowadzenia Sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art.33
Kpa wraz z dowodem wniesienia opłafy skarbowej w wysokoścj 17 zł.

Podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

' Zgodnie z art.71 ustawy z dnia 3 puŹdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie,
udzia|e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U. z 2oo8 r. Nr l99'
poz. 1227), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach okreś|a środowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymaganę dla p|anowanych
przedsięwzięć mogących ZAwszę znaczĄco lub potencjalnie znacząco oddziaĘwać na Środowisko.
Kata|og przedsięwzięć mogących Zawszę znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określony
został w ro.zporządzeniu Rady Ministrów z dnla9listopada 20t0r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząao
oddziatywać na środowisko (Dz' U. Nr 2l3, poz. 1397)

, opłutę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia |6 |istopada 2006 roku o opłacie skarbowej - załącznik nr 1,
cz.  l ,  ust .  45.  (Dz.U. nr  225, poz.  l ó35)


