Milanówek, dnia......................................
...............................................
pełna nazwa, imię i nazwisko
...............................................
...............................................
adres
...............................................
tel. kontaktowy, fax, e-mail
BURMISTRZ
Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
na
w

dz.

nr

ew.

..............................................................w

...............................................................przy

w granicach oznaczonych

obrębie.............................

ulicy………………………………………..

linią ciągłą i literami/cyframi *) .........................................na załączonej

mapie ewidencyjnej w skali 1: ..............
tj. dla przedsięwzięcia określonego w §…..ust. …… pkt ….. rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016r., poz 71).
Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 sztuki;
2. 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 — kartę informacyjną przedsięwzięcia– 3
sztuki;
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko — kartę informacyjną przedsięwzięcia (przygotowaną 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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) – 3 sztuki;

4. 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.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.2
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w
wysokości 17 zł.

Inne załączniki:
1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem
inwestycji;
2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji
3. inne ...............................................................................................................................

……………………………………
Podpis wnioskodawcy

niepotrzebne skreślić

*)

Informacja do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

1.

Wymagane dokumenty:
1.1
Informacja o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art.
74 ust 1 pkt 2 ustawy / raport o oddziaływaniu na środowisko - w celu jak
najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia
jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosimy o składanie 3 egzemplarzy
informacji / raportu wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nośniku danych;
Informacja o planowanym przedsięwzięciu, zawiera w szczególności dane o:
1)
rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
2)
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szata roślinną,
3)
rodzaju technologii,
4)
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia
5)
przewidywanej ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych
surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6)
rozwiązaniach chroniących środowisko,
7)
rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji,
8)
możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9)
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
1.2
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy – art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 3
egzemplarze
1.3
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć
oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa oraz potwierdzenie wniesienia
opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

