Rojewo, dnia ..........................................
........................................................
imię i nazwisko/nazwa inwestora

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

........................................................
numer telefonu kontaktowego

WÓJT
GMINY ROJEWO

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie 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. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
………………...…………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
które zgodnie z § ........... ust. …… pkt .......... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tekst jedn.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące
zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu
o
oddziaływaniu
na
środowisko
jest
wymagane/może
być
wymagane*.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji
................................................................................. .
* niepotrzebne skreślić
......................................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a 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. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) lub
raport o oddziaływaniu na środowisko o którym mowa w art. 66 ww. ustawy (5 egz.) + wersja elektroniczna (5
egz.).
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej (lub mapa sytuacyjno-wysokościowa
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych
w granicach przestrzeni niestanowiącej części nieruchomości gruntowej) obejmującą przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,
pozwalający na ustalenie stron postępowania.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 205 zł.

