......................................, dnia.......................
Burmistrz Miasta i Gminy
Niemcza
Rynek 10
58-230 Niemcza
................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora

................................................................................................
adres

NIP ..........................................................................................
nr telefonu kontaktowego .......................................................
...................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty
skarbowej)

...................................................................................................
adres

nr telefonu kontaktowego ........................................................

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 oraz 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 2016 r., poz. 353 ze zm., ze zm., zwanej dalej ustawą
OOŚ) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na………………………………………………………………………………….............................................
na działce/działkach o nr ew. ………………………….........……………. w obrębie…………..………,
które zgodnie z §………ust. …........ pkt………..…. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71
j.t.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie

1

znacząco oddziaływać na

środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być
wymagane 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie
niezbędna do uzyskania decyzji 3.................................................................................................................... .

……………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

1

Wyjaśnienia:
1
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) pierwszą opcję: zawsze.
Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) drugą opcję: potencjalnie.
2

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) pierwszą opcję: wymagane.
Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) drugą opcję: może być wymagane.
3

Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy ooś, przed którymi należy uzyskać decyzje
środowiskową.
Załączniki :
1. 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;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia przedkłada się w formie
pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po
3 egzemplarze;
4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie –
3 egzemplarze;
5. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z
zapisem mapy w formie elektronicznej - 3 egzemplarze;
6. 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
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz;
7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został
uchwalony * ;
8. oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł;
9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł.
* dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje skrócenie okresu wszczęcia
postępowania o czas niezbędny do uzyskania przez urząd nowego wypisu

2

