Urząd Gminy w Rudzińcu
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

................................................................................
................................................................................
(Imię i nazwisko lub nazwa firmy)

................................................................................
................................................................................
(Adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy)

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

potwierdzenie wpływu

(Numer telefonu)

PESEL .................................................................. NIP1)............................................................................
1) Nie dotyczy:
−
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
−
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71, art. 72 ust. 1 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 z późn. zm. ) wnoszę o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
które zgodnie z § .......... ust. ........ pkt ........ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze1 znacząco oddziaływać na
środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania:
…............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................
/podpis wnioskodawcy/

1

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać opcję: zawsze. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono opcję:
potencjalnie.

Infor m a cje do w nio s k u o w yd anie de cyzji o śr o do wi sko wy ch u w arunko w a ni a ch
1. Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 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 z późn. zm.) - brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia:
1.1 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać;
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach
przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i
III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono
oddziaływać;
1.2 w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.
z 2010 r., Nr 213, poz. 1397): karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz. podpisane przez opracowującego + forma elektroniczna, w przypadku przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 w/w rozporządzenia)
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać w szczególności dane o:
− rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia (adres i numer katastralny działek),
− powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i
pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
− rodzaju technologii,
− ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
− przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
− rozwiązaniach chroniących środowisko,
− rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań
chroniących środowisko,
− możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przygotowany zgodnie z art. 66 ww. ustawy) 3 egz. podpisane przez
opracowującego + forma elektroniczna, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2
ww. rozporządzenia);
1.3 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na
który będzie ono oddziaływać (z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c ww. ustawy)
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 205,00 zł (na podstawie zał. część I pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)
Za pełnomocnictwo 17,00 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa – na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów
oraz pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Informacje dodatkowe:
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień
osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w
związku z otrzymana decyzją,

