OŚ 13
........................., dnia ................................
....................................................................
(imię i nazwisko/nazwa inwestora)
....................................................................
(adres)

Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

....................................................................
(nr telefonu)

ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca

....................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika)
....................................................................
(adres)

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA
REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................
Podmiot podejmujący realizację
przedsięwzięcia: ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Miejsce lokalizacja przedsięwzięcia(adres i nr parceli):
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
⚫

Wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (na druku stanowiącym
załącznik do niniejszej procedury) wraz z numerami NIP, PESEL, REGON.
Załączniki do wniosku:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia, (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) zawierająca podstawowe informacje o
planowanym przedsięwzięciu.
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).
3. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów w górotworze oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania
kopaliny prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości
gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 - mapę sytuacyjno-wysokościową
sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego
dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech
egzemplarzach).
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony
albo informację o jego braku (w trzech egzemplarzach).
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy
składający wniosek działa w imieniu innej osoby)

Informacja o opłatach skarbowych:
➢ 205 zł na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. -o opłacie skarbowej

