Klembów, dnia ...............................

...........................................................................
( imię , nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej)

...........................................................................
...........................................................................
(adres zamieszkania , siedziby)

nr telefonu kontaktowego: .......................................

Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. śymirskiego 38
05 – 205 Klembów

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) proszę o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na:
……...............................................................................................................................................
……..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..............................................................
Podpis wnioskodawcy

Załączniki obowiązkowe:
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 2008 r., Nr 199, poz. 1227), (w
przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach +
forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach +
forma elektroniczna)
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie lub mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali umoŜliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar na który będzie
ono oddziaływać
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł
- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
płatne w dniu składania wniosku

Inne załączniki, których załączenie moŜe wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:

 mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa takŜe 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji i
obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

 mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesiona lokalizacją inwestycji
 wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

