Grajewo ….......................................
..........................................................................................
/nazwisko i imię (nazwa inwestora)

...........................................................................................
.................................................................................................................
adres
NIP............................................................................................................
nr telefonu kontaktowego................................................. …....................
......................................................................................... …....................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód opłaty skarbowej)
adres …....................................................................................................
…..............................................................................................................
nr telefonu kontaktowego ….....................................................................

Burmistrz Miasta
Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIECIA
Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
usytuowanego na działce/kach o nr ew ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................

........................................................
/podpis wnioskodawcy/

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:
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 informacyjna przedsięwzięcia;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną
przedsięwzięcia.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
z
zastrzeżeniem ust. 1A i 1b. ( w trzech egzemplarzach)
4. mapę w sakli 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 ( w trzech egzemplarzach),
5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4-5,
prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, 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 obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie to przedsięwzięcie.
6. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska –
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo
informacje o jego braku.
7. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków,
pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały
ujawnione: numer księgi wieczystej, imię i nazwisko albo adres podmiotu ewidencyjnego , obejmujący przewidywany
teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.
8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie
przewidziane są w realizacji. obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
9. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjna przedsięwzięcia przedkłada się
w trzech egzemplarzach , wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
10. Pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł. Zwolnione od opłaty skarbowej są
jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
11. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art.
33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

