KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:
wskazać rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ),
jego usytuowanie względem istniejącej zabudowy, lokalizacja wjazdu i wyjazdu, ilość miejsc parkingowo postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych, ilość samochodów osobowych,
samochodów ciężarowych i innych pojazdów w szt./dobę oraz dane dotyczące działek: nr, obręb,
powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:
podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki
zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej, porównać dotychczasowe
użytkowanie terenu z planowanym zagospodarowaniem oraz czy w ramach prowadzonych prac zajdzie
możliwość niszczenia szaty roślinnej.

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności):
ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:
porównanie ekologicznych skutków inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce gdyby inwestycji nie
planowano, wariantowanie może dotyczyć rodzajów technologii lub rozwiązań technicznych, dla inwestycji
liniowych wariantować lokalizację.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców,materiałów, paliw oraz energii
szczegółowość danych na poziomie projektu technicznego lub założeń do projektu.

6. Rozwiązania chroniące środowisko:
wskazać działania techniczne lub technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie
planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu,
do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie
ustalono; rozwiązania muszą być spójne z założeniami projektu technicznego

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:wskazać
- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych.
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

8 . Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
punkt wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko zachodzą
przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym - nie dotyczy innych przypadków

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami) znajdujące się w zasięgu
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody,
obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, itp), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia
lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. Dla obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać
odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. W przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze
należy ten fakt uzasadnić.

…………………………….
Podpis wnioskodawcy

Ważne:
W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko [art. 59 ust. l pkt l 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. Nr 199 z 2008r. póz. 1227)], dla
których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć raport sporządzony
zgodnie z art. 66 w/w ustawy.
Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie wniosku (poprawnie wypełnionego) stanowi
podstawę stwierdzenia przez organ obowiązku lub odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Należy także podać informację czy inwestor będzie starał się o dofinansowanie
przedmiotowego przedsięwzięcia , jeżeli tak to podać nazwę instytucji/ programu, z
którego będą pozyskiwane środki.

