WNIOSKODAWCA

Pi tek, dnia..........................

............................................
(pe na nazwa, imi i nazwisko)

..................................................
(adres)

Wójt Gminy Pi tek
.................................................
(telefon kontaktowy, fax, e-mail)
Pe nomocnik wnioskodawcy * :
(tylko gdy ustanowiono pe nomocnika )

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

Wniosek o wydanie decyzji
okre laj cej rodowiskowe uwarunkowania dla przedsi wzi cia1

Na podstawie art. 73 w zwi zku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3
pa dziernika 2008 o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), wnosz o wydanie decyzji okre laj cej rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsi wzi cia pod nazw :
...............................................................................................................................................
.. .. polegaj cego
na.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.....
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................na dzia kach nr
ew:................................................................................................................w miejscowo ci
…………………………………, w granicach zaznaczonych lini

1 Formularz wniosku nie jest obligatoryjny

ci

na za czonej

mapie ewidencyjnej w skali 1:

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

Za czniki obowi zkowe (brak za cznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):
1. Po wiadczona przez w ciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmuj ca przewidywany teren, na
którym b dzie realizowane przedsi wzi cie, oraz obejmuj ca obszar, na który b dzie oddzia ywa
przedsi wzi cie – 3 sztuki;
2. W przypadku przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko — raport
o oddzia ywaniu przedsi wzi cia na rodowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wyst pi
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kart informacyjn przedsi wzi cia– 3 sztuki;
3. W przypadku przedsi wzi mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko — kart
informacyjn przedsi wzi cia – 3 sztuki;
Zgodnie z art. 3 ust. 3 wy ej wymienionej ustawy przez kart informacyjn przedsi wzi cia – rozumie
si dokument zawieraj cy podstawowe informacje o planowanym przedsi wzi ciu, w szczególno ci dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi wzi cia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomo ci, a tak e obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomo ci szat ro linn ,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsi wzi cia,
e) przewidywanej ilo ci wykorzystywanej wody, surowców, materia ów, paliw oraz energii,
f) rozwi zaniach chroni cych rodowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilo ci wprowadzanych do rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwi za chroni cych rodowisko,
h) mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko,
i) obszarach podlegaj cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajduj cych si w zasi gu znacz cego oddzia ywania przedsi wzi cia;
1. Raport o oddzia ywaniu przedsi wzi cia na rodowisko i kart informacyjn przedsi wzi cia przedk ada
si w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych no nikach
danych.
2. Wypis z ewidencji gruntów obejmuj cy przewidywany obszar na którym b dzie realizowane
przedsi wzi cie oraz obejmuj cy obszar, na którym b dzie oddzia ywa przedsi wzi cie.
3.
Potwierdzenie wniesienia op aty skarbowej w wysoko ci 205,00 z .2
4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pe nomocnika inwestora - orygina pe nomocnictwa zgodnie z
art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia op aty skarbowej w wysoko ci 17 z .

1

2

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach okre la rodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsi wzi cia. Uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsi wzi
mog cych zawsze znacz co lub potencjalnie znacz co
oddzia ywa na rodowisko.
Katalog przedsi wzi mog cych zawsze znacz co lub potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko
okre lony zosta w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).
Op at skarbow pobiera si na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o op acie skarbowej –
za cznik nr 1, cz. I, ust. 45. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282), obowi zek op aty skarbowej powstaje z
chwil z enia wniosku o wydanie decyzji.

