Mirsk, dnia ................................ r.
…………………………………………..
pełna nazwa inwestora, imię i nazwisko
……………………………………………….
Adres
……………………………………………….
kod pocztowy

………………………………………………
telefon

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie 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 (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia pn.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
realizowanego

na

działkach

o

nr

ewidencyjnych

………………………………………………..
położonych

w

obrębie

geodezyjnym

…………………………………………………………….
które zgodnie z § …. ust. .... pkt …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.

U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
jest

konieczne

przed

uzyskaniem

decyzji

...................................................................................., o których mowa w art. 72 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.

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

Załączniki, , zgodne z art. 74 ww. ustawy, w szczególności:

q

q

q

q

q

q

q
q
q

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko3 wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych (w min. 4 egzemplarzach,) z załącznikami:
q oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą
raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2
ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
q wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych
na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz
z opisem zastosowanej metodyki;
karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana na podstawie art. 62 a, w związku z art. 63 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 środowisko2 wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych (w min. 4 egzemplarzach), podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej
wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia,
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym
mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania
jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz.
Z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie)3..
mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś wraz z wyznaczoną odległością,
o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii
mapy ewidencyjnej - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii
innych organów (RDOŚ , PPIS i PGWWP) zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy.3
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;4
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów,
o ile prace takie przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne .
dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł)
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika
inwestora wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo

do występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł)

*. Formularz wniosku nie jest obligatoryjny.

q Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu, adres e-mail była
przetwarzana przez Gminę Mirsk w celu poinformowania o ewentualnych brakach do złożonego
wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.

.................................................................................
/czytelny podpis i data/

......................................................................................
/miejscowość, data/

Objaśnienia:
1. Należy wskazać rodzaje decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, które będą wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II
(wymienionych w §3 ww. rozporządzenia). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dołącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).
3. Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez
wnioskodawcę rozumie się:
• przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granicy tego terenu;
• działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
• działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
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, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie
terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, załącza
się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
4. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, nie wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu. W razie wątpliwości organ
może wezwać inwestora do dołączenia niniejszego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania,
że liczba stron postępowania przekracza 10.
5. Oświadczenie przedkłada się wyłącznie gdy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki
samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

