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Burmistrz
Strzelec Opolskich

WNIOSEK

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227)
składam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
na działce nr ………………………………...arkusz mapy ……………….. ………………….
o powierzchni ……………………………połoŜonej w ………………………………………....
przy ulicy……………………………………………………………………………………………
stanowiącej własność…..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam:
1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – oryginał + 2
kopie;
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
opisanych w art. 59, ust. 1, pkt 1 w zakresie zgodnym z art. 66 (załączyć w trzech
egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych);
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, opisanych w art. 59, ust. 1,
pkt 2 w zakresie zgodnym z art. 3 ust. 5, tj.:










rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
powierzchni zajmowanej nieruchomości a takŜe obiektu budowlanego oraz
dotychczasowych sposobów ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną;
rodzaju technologii;
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i
energii;
rozwiązaniach chroniących środowisko;
rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia.

(załączyć w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych);
4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.
Opłata skarbowa:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635,
ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pobiera się opłatę skarbową w wysokości 205zł.

..............................................................................
podpis wnioskodawcy

