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wnioskodawca

Dębnica Kaszubska, dnia …………………...

.....................................................................
telefon

WÓJT GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA
UL. KS. ANTONIEGO KANI 16a
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt I (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko) art. 71 ust. 2 pkt 2 (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko) w związku z art. 73 ust. I 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 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Na działce/działkach o nr ewidencyjnych ………………………………………………………………………
obręb …………………………… położonej/położonych w miejscowości …………………………………….
Rodzaj przedsięwzięcia
Zgodnie z . . . . . . ust. . . . pkt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako
przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o: (art 72 ww. ustawy)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Podpis wnioskodawcy
Załączniki;
1) karta informacyjna przedsięwzięcia - przedkłada się w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
2) raport o oddziaływaniu na środowisko- przedkłada się w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko
3) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

4) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który przedsięwzięcie
będzie oddziaływać,
5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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 przedsięwzięcie będzie oddziaływać,
6) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika
inwestora,
7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 205,00zł.

