.....................................................................................………...
imię i nazwisko / nazwa inwestora

...................................................................................
adres

nr telefonu kontaktowego

Grodków, dnia …………………………

Urząd Miejski w Grodkowie
Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

....................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)
…………………………………………………………………
adres
nr telefonu kontaktowego……………………………………...

WNIOSEK
O WYDANIE
dla przedsięwzięcia polegającego na

które zgodnie z § ……ust. 1, pkt …….. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące
znacząco
oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia będzie niezbędna do
uzyskania decyzji ............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..………………

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):
о

poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno –
wysokościowa (tylko dla przedsięwzięć obiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe
warunki wydobywania kopalin) w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na
którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać (3 egzemplarze);

о

opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie dwieście pięć zł i 0/100);

о

karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) – dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 w/w rozporządzenia,
lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w (3 egzemplarze + forma elektroniczna)tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 2 w/w
rozporządzenia;

о

dane stron postępowania w 3 egzemplarzach

о

pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane) + opłata skarbowa w kwocie 17 zł (siedemnaście zł i 0/100)

о

wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obszar, na który będzie ono oddziaływać (3 egzemplarze);

о

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu
(3 egzemplarze).

Zapisz

Wyślij e-mailem

Drukuj

