Juchnowiec Kościelny, dn. .............................
................................................
imię i nazwisko/nazwa inwestora
.........................................................
adres wnioskodawcy
.........................................................
.........................................................
telefon

WÓJT GMINY
Juchnowiec Kościelny
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 i 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na:..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
na nieruchomości położonej w .............................................................................................................
przy ulicy ..............................................................................................................................................
nr ewid. gruntów (obręb) .....................................................................................................................
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie niezbędna do wydania
decyzji…………………………………………………………………...…(wskazać rodzaj decyzji)
Rodzaj przedsięwzięcia
Zgodnie z §.........ust........ pkt..........Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Załączniki:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego
dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egz.
2. Mapa w skali 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.
3. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie -3 egz.
4. Informacja o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (karta informacyjna przedsięwzięcia) / Raport o oddziaływaniu
na środowisko wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – 3 egz.
5. Opłata skarbowa
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, w związku z załącznikiem, cz. I pkt 45 i 46 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na konto: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Bank Spółdzielczy Juchnowiec, 47 8074 0003 0000 1661 2000 0020 lub w kasie urzędu gminy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł.

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105 zł.

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
– art. 33 § 3 Kpa.

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