
                                                                                                 …………………………………
                                                                                                                                                      miejscowość, data

.........................................................................
imię i nazwisko/nazwa inwestora

.........................................................................
adres, nr telefonu

.........................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika

.........................................................................
adres pełnomocnika, nr telefonu

                                                                              Wójt Gminy Drużbice
                                                                              Drużbice 77 A
                                                                              97 – 403 Drużbice

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  2081  z  późniejszymi  zmianami)  zwracam  się  o  wydanie  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

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

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

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

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

na działce nr ew. ..............................................................................................................................................

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

położonej w obrębie .........................................................................................................................................

Zgodnie z zapisami  § ..… ust. 1 pkt ….. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.)

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących   zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko.

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

                                                                                                                                                                                     podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić



Załączniki:

1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym ob-
szarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicz-
nej;

3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienio-
nych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko,  dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie -
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (w liczbie odpo-
wiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opi-
niującego);

4. kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a 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, (dla przedsięwzięć wymienionych w art.
71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może
być  wymagane) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej  na informatycznym nośniku danych
(w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każde-
go organu opiniującego);

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości grunto-
wej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii
mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą ob-
szar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny  dyrektor ochro-
ny środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan
ten został uchwalony, albo informację o jego braku

7. wypis  z  rejestru gruntów lub inny  dokument,  wydany  przez  organ prowadzący  ewidencję
gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer
działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo
nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie re-
alizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz
działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

9. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z póź. zm.).

10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu.


