WNIOSKODAWCA

Piątek, dnia..........................

............................................
(pełna nazwa, imię i nazwisko)

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

Burmistrz Piątku
.................................................
(telefon kontaktowy, fax, e-mail)
Pełnomocnik wnioskodawcy * :
(tylko gdy ustanowiono pełnomocnika )

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

Wniosek o wydanie decyzji
określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia1
Na podstawie art. 73 w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 3 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 (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), wnoszę o wydanie decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania

dla

przedsięwzięcia

pod

nazwą:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
polegającego na.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................na
ew:................................................................................................................w

działkach

nr

miejscowości

…………………………………, w granicach zaznaczonych linią ciągłą na załączonej
mapie ewidencyjnej w skali 1:

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

1 Formularz wniosku nie jest obligatoryjny

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie – 3 sztuki;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia– 3 sztuki;
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę
informacyjną przedsięwzięcia – 3 sztuki;
Zgodnie z art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy przez kartę informacyjną przedsięwzięcia – rozumie
się dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie
ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada
się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.
2. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.2
4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z
art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
1

Zgodnie z art. 71 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 (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
2
Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej –
załącznik nr 1, cz. I, ust. 45. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282), obowiązek opłaty skarbowej powstaje z
chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

