
       
...........................................................         .........................., dnia .......................... r.

          (wnioskodawca)

...........................................................
     (imię i nazwisko pełnomocnika - /upoważnienie/)

...........................................................    

...........................................................    
(adres)

...........................................................
                          (tel. kontaktowy)

........................................................... 
             (inwestor)

..........................................................
                 (adres)

Wójt Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 ORNONTOWICE

WNIOSEK

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(nazwa przedsięwzięcia)

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia (nr działek):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

                                                     ........................................................
                      ( podpis wnioskodawcy)



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 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199

z 2008 r., poz. 1227 z póżn. zm.) zawierająca w szczególności następujące dane:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy

sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3) rodzaj technologii:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5) przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:  

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: ….............……

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: ….............…

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: …..............…..

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
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� elektryczną: …................

� cieplną: …................

� gazową: …...............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6) rozwiązania chroniące środowisko:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7) rodzaje i  przewidywane ilości  wprowadzanych do środowiska substancji  lub energii  przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

• ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/,

• ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/,

• ilość  i  sposób  odprowadzania  wód  opadowych  z  zanieczyszczonych  powierzchni

utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /…/,

• rodzaj,  przewidywane  ilości  i  sposób  postępowania  z  odpadami  (segregacja,

gromadzenie w szczelnych pojemnikach): /…/,

• ilość,  rodzaje  zainstalowanych  i  planowanych  urządzeń  emitujących  hałas,

zanieczyszczenia  powietrza,  odpady,  ścieki,  pola  elektromagnetyczne  lub  innych

elementów powodujących uciążliwości (np. odory): /…/. 

8) możliwe transgranicznie oddziaływanie na środowisko:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9) obszary podlegające ochronie na podstawie  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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Wymagane dokumenty:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z zapisem na elektronicznym nośniku

informacji,

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać

przedsięwzięcie – 3 egz.,

3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu,

4.  Wypis  z  ewidencji  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

5. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 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. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z póżn.

zm.),  mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko,  do wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport , sporządzony zgodnie z art. 66

wspomnianej Ustawy. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ww Ustawy wnioskodawca może, składając wniosek

o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięć  mogących  zawsze

znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  zamiast  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia

na środowisko,  złożyć  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia wraz z  wnioskiem o ustalenie  zakresu

raportu.

Opłaty skarbowe 

Na  podstawie  Ustawy z  dnia 16  listopada 2006r  o  opłacie  skarbowej  (Dz.U.  Nr  225 z  2006 r.,

poz.1635), należy uiścić się następujące opłaty:

− za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia –

205,00 zł 

− za pełnomocnictwo – 17,00 zł

Objaśnienia:

Decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  wydaje  się  dla  przedsięwzięć,  o  których  mowa

w art.  71  ust.  2  pkt  1)  i  2)  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. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.), do których zalicza się:

1. przedsięwzięcia  mogące zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko wymienione w § 2

Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397),

2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3

Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397).
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