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

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

Pleszew, dnia............................

Burmistrz Miasta i Gminy
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

...............................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata)

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

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsięwzięcia polegającego na .............................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………….
podpis wnioskodawcy

Załączniki obowiązkowe:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar na, który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie
elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62 a 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 2016r., poz. 353 ze zmianami) – w trzech (3)
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
wypis z ewidencji 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: nr ksiegi 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;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
17 zł

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
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WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA
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
(t.j. - Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami)
1) rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), cechy, skala (np.
parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym
lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane
adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w
2

m , właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i
planowanych obiektów budowlanych)
a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu
4) dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych
5) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:
-

szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji

-

określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią

6) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka
istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)
7) warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu
przedsięwzięcia)
8) przewidywana

ilość

wykorzystywanej

wody

i

innych

wykorzystywanych

surowców,

materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:
 elektryczną (kW/MW)
 cieplną (kW/MW)
 gazową (m /h)
3

9) rozwiązania chroniące środowisko
10) rodzaje i przewidywane

ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :
a) emisją do powietrza
b) emisją hałasu
c) odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych
d) odprowadzaniem ścieków przemysłowych
e) odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych
f)

gospodarką odpadami
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11) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
12) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody

(Dz.

U.

2015.1651.)

znajdujące

się

w

zasięgu

znaczącego

oddziaływania

przedsięwzięcia
13) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,
14) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, ma którym planuje się
realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem,
15) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej,
16) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
17) prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
– z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych
na podstawie odrębnych przepisów.

....................................................................
podpis i data
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół
autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia.
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