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WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie 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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.),
wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

zlokalizowanego w miejscowości:

obręb nr ewidencyjny działki

Przedsięwzięcie zostało wskazane w  z §                                  ust. 1 pkt.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

Załączniki:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o
ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz.)



Drukuj Wyczyść formularz

podpis

6 wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z
zastrzeżeniem zawartym w art. 74 ust. 1a-1c. w/w ustawy

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kartę
informacyjną przedsięwzięcia (3 egz.), zawierającą dane o:
a)  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b)  powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c)  rodzaju technologii,
d)  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
e)  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f)  rozwiązaniach chroniących środowisko,
g)  rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko,
h)  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i)  obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j)  wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej;

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) załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4-5, 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 sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, 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, kopię
mapy, o której mowa w  pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa  pkt 4, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w
pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w  pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w  pkt 6,
przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć
wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń
piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w  pkt 6.
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