Pisz, dn. ........................................
WNIOSKODAWCA
........................................................
pełna nazwa, imię i nazwisko

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

........................................................
telefon kontaktowy, fax., e-mail

Burmistrz Pisza

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 59 art. 71 oraz 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 /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./
wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na:
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
na działkach nr ................................................................................... w obrębie …...........................
przy ul. ................................................................................................................................................
w granicach oznaczonych linią ciągłą i literami/cyframi ...................................... na załączonej
mapie ewidencyjnej w skali 1:...................… Jednocześnie na tej samej mapie liniami
przerywanymi i literami/cyframi ................................... zaznaczono obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.

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

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Piszu w wysokości 205 zł.
Zwalnia się z opłaty skarbowej podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./.

Zgodnie z art. 74 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 /Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm./ do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1.

Wymagane dokumenty:

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 w/w ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia 1
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egz;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 w/w ustawy,
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;
5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zastrzeżeniem 5a-5c.
5a) 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, wypis z rejestru gruntów, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
5b) jeżeli liczba stron 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, wypis z rejestru gruntów, o którym mowa w pkt
5, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko, stało się ostateczne.
5c) jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 w/w ustawy, oraz przedsięwzięć
dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów, o którym
mowa w pkt 5.
6) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 KPA.
7) Dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 205 zł /oprócz podmiotów
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./.
1)

2.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się
w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

3.

Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje
się przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

1 karta

informacyjna przedsięwzięcia — rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o
planowanym przedsięwzięciu, w szczególności 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,
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 /Dz. U. Nr
92 poz. 880 z późn .zm/, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

2

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy opisać w sposób wyczerpujący planowane przedsięwzięcie uwzględniając dane określone w art. 63
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 /Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./ tj:
1.
rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
b)
powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
c)
wykorzystywania zasobów naturalnych,
d)
emisji i występowania innych uciążliwości,
e)
ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
2.
usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające:
a)
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b)
obszary wybrzeży,
c)
obszary górskie lub leśne,
d)
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
e)
obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
f)
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g)
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
h)
gęstość zaludnienia,
i)
obszary przylegające do jezior,
j)
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
3.
rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a)
zasięgu oddziaływania — obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
b)
transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
c)
wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
d)
prawdopodobieństwa oddziaływania,
e)
czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (opisać miejsce planowanego przedsięwzięcia - nr geodezyjny
działki i obręb; opisać w sposób wyczerpujący planowane przedsięwzięcie uwzględniając dane określone w art. 63
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 /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z
późn. zm./

2. Informacja o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną (opisać
aktualny stan terenu, sposób zagospodarowania oraz pokrycie szatą roślinną)

3. Rodzaj technologii – faza budowy (opisać technologię prac w czasie realizacji przedsięwzięcia, wycinka drzew,
prace rozbiórkowe, budowa przedsięwzięcia ), faza eksploatacji (opis funkcjonowania przedsięwzięcia po jego
zrealizowaniu) i faza jego likwidacji (opis prac rozbiórkowych po zakończeniu eksploatacji)
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia (wskazać analizowane warianty przedsięwzięcia ze względu na
lokalizację, rodzaj technologii itp.)

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii (powiązać z pkt
3 dotyczącym „rodzaju technologii”, opisać wykorzystywane materiały, opisać powstające odpady, wskazać źródła
zaopatrzenie w wodę, energię, paliwa itp., wskazać jakie będą powstawać ścieki i gdzie będą odprowadzane)

6. Rozwiązania chroniące środowisko (powiązać z pkt 3 i 5, wskazać jakie zostaną zastosowane rozwiązania
chroniące środowisko na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia)

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (powiązać z pkt 3, 5, 6, wskazać jakie zostaną
wprowadzone substancje (np. odpady , ścieki, pyły, hałas, odory itp.) do środowiska na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko )

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (wpisać czy teren planowanej
inwestycji znajduje się na obszarze chronionym jeśli tak, to wpisać nazwę obszaru)
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