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WÓJT GMINY CEWICE

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach1)
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronnie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018 poz.
2081 ze zm./

zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia polegającego na ..........................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
które zgodnie z § ........ ust. ........ pkt ........ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 poz. 71 ze zm./ kwalifikuje się do jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane
(planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) / może być wymagane (planowane
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
będzie niezbędna do uzyskania decyzji……………................................................./
zgłoszenia …………….……………………………………………………………………….

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

1)

Formularz nie jest obligatoryjny

Informacje dodatkowe - załączniki do wniosku:
1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz.), a w przypadku gdy wnioskodawca
wystąpił o ustalenie zakresu raportu – karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz.);
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta
informacyjna przedsięwzięcia (4 egz.);
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie (mapa w skali 1:………..);
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5,
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej,
zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek,
oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor
ochrony środowiska – wypis i wyrys z mpzp, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego
braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł. Opłatę skarbową pobiera się
na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik nr 1, ust. 45 (Dz. U.
2006 Nr 225, poz. 1635).
* Zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, o czym
mowa w art. 7 ust.2 i ust. 3 ustawy – o opłacie skarbowej oraz dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art.
2 ust. 2 wymienionej ustawy.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia
przedkłada się w 4 egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych.

