Turek, dnia ………..……………….

...........................................................
/imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy/

...........................................................
/adres/

...........................................................
..........................................................
/telefon kontaktowy, fax, e-mail/

Wójt Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na:……………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
na działkach o nr ewid. .......................................... w miejscowości.....................................................
...................................................
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki:*
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Mapa 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 wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
3. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego
postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych.
4. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną
przedsięwzięcia w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz
każdego organu opiniującego i uzgadniającego, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych.
5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4-5
ustawy, 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 1 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
6. Wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i
budynków, pozwalający na ustalenie stron postepowania, 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.
7. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy, wykaz
działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o
ile prace takie przewidziane są do realizacji.
8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
9. Pełnomocnictwo.
*Niepotrzebne skreślić

