Konstantynów Łódzki, dnia .....................
............................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora

.............................................
adres
nr telefonu kontaktowego .........................

.................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika

.................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego ..................................

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA*
polegającego na:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.........................................................
podpis wnioskodawca
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Załączniki obowiązkowe:
a) karta informacyjna przedsięwzięcia*** sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353) dla
przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy) (3 egz.** oraz w formie elektronicznej
na nośniku),
b) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
c) mapę 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,
d) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów
i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki
ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę
oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 205,00 zł,
f) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie –
17,00 zł.
Objaśnienia:
* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa
w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. 2016, poz. 353), do których zalicza się:
• przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
** ilość egzemplarzy związana jest z koniecznością przekazywania ich w toku postępowania do innych
organów i jednostek celem uzyskania niezbędnych wymaganych prawem opinii i uzgodnień.
*** sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne, jeżeli raport wymagany jest
obligatoryjnie; w pozostałych przypadkach, jako załącznik do wniosku, wystarczy karta informacyjna
przedsięwzięcia, sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353) dla przedsięwzięć
wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.
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