Choroszcz, dn. .............................. r.
...........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)
...........................................................................
...........................................................................
(adres Wnioskodawcy)
...........................................................................
(telefon)

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) składam wniosek w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego
na:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na nieruchomości położonej w ....................................... przy ulicy ........................................
na działkach nr geod. …..................................................................................................................
.................................................................................................. obręb ..……................................,
które zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na
środowisko na podstawie § ...... ust. ...... pkt ........................... rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w granicach oznaczonych graficznie na
załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali ........................ .

..................................................................
podpis Wnioskodawcy

Załączniki (art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.):
1) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egz.;
2) 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 – 4 egz., wraz z
zapisem mapy w formie elektronicznej – 4 egz.;
3) 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 egz.;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10
ustawy (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), wykaz działek przewidzianych do
prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace
takie przewidziane są do realizacji;
5) w przypadku przedsięwzięć:
 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna
przedsięwzięcia zawierająca informacje, o których mowa w art. 62a ust. 1 ustawy – 4 egz.
wraz z zapisem w formie elektronicznej – 4 egz.;
 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu
na środowisko, który zawiera wszystkie informacje określone w art. 66 ustawy – 4 egz. wraz
z zapisem w formie elektronicznej – 4 egz., a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o
ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy – karta informacyjna przedsięwzięcia
zawierająca informacje, o których mowa w art. 62a ust. 1 ustawy – 4 egz. wraz z zapisem w
formie elektronicznej – 4 egz.;
6) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej:
a) za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł;
b) za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu – 105 zł.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
Wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa)
– z potwierdzoną opłatą 17 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem, cz. I pkt 45 i 46 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) opłaty dokonuje się
z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w kasie tut. urzędu lub na konto: PKO Bank Polski
SA Nr 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033.

Karta informacyjna – załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać informacje
wskazane
w art. 62a, ust. 1 ustawy, w szczególności:
1) rodzaj, cechy, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia;
2) powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną;
3) rodzaj technologii;
4) ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej, każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) przewidywaną ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązania chroniące środowisko;
7) rodzaj i przewidywaną ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko;
9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia;
10) wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej;
11) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na 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;
12) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;
13) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko;
14) prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
15) z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

