Prabuty, dnia ……………r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn:

„………………………………………………………...........................................
..............................................................................................................................”.
1. Podstawa prawna sporządzenia wniosku:
art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poź. zm) oraz § ……………. Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź zm.)
2. Dane podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia:
Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………….......
Adres zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy oraz telefon
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Osoba wyznaczona do udzielenia informacji:
…………………………………………………………………………………………………...
3. Dane o miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia:
Nr działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia, obr. geodezyjny,
miejscowość:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

..............................................
(podpis, pieczęć Wnioskodawcy)
Załączniki:
1) W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egz. wraz z jego zapisem w
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę
informacyjną przedsięwzięcia – 3 egz. wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych;
2) W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia – 3 egz. wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4) W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt
4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i
III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjnowysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5) Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, zastrzeżeniem pkt. a i b.
a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a liczba stron postępowania przekracza 20 wypis z rejestru, o którym
mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
b) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, a liczba stron postępowania przekracza 20, wypis z rejestru, o którym
mowa w pkt. 5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie
stało się ostateczne.

