………………………………...................

Wiązowna, dnia ...............................

pełna nazwa / imię i nazwisko

………………………………………………..
adres

...................................................
tel. kontaktowy, fax, e-mail

Wójt Gminy Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna

W NI OS E K
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na postawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
na

działce(kach)

o

nr

ewid.

.................................................................

w

obrębie

geodezyjnym ......................................... , w granicach terenu oznaczonych linią ciągłą
i literami/cyframi ................. na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1 : ........... , na której zaznaczony
jest teren, gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać.
Jednocześnie na tej samej mapie zaznaczono wszystkie działki sąsiednie.

Rodzaj przedsięwzięcia
Zgodnie z § ........ ust. ........ pkt ......... Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U.2004 Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złoŜenia wniosku o:
...............................................................................................................................................................
(podać nazwę, np. pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne)

..............................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki obowiązkowe:
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (3 szt.) obejmującej przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.
1227), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być wymagane) – w trzech (3)
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeŜeli plan ten
został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem
prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku prowadzenia sprawy przez
pełnomocnika inwestora);
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

