……………………………………………………..........
(miejscowość, data)

WNIOSKODAWCA

………………………………………………………………………………………………
(Pełna nazwa/ imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Adres)

………………………………………………………………………………………………
(Telefon kontaktowy, fax, e-mail)

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko
Zgodnie z art. 71, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 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. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
składam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wraz
z wymaganymi załącznikami - dla przedsięwzięcia polegającego na/pod nazwą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce/działkach oznaczonej/oznaczonych
ewidencyjnie numerem/numerami ………………………………… AM …….................. w miejscowości
……………………………………………………….. gm. Twardogóra i spełnia wymogi § ………. ust. …………
pkt ………. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do wydania decyzji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….………………………………………..
(Podpis wnioskodawcy)
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Załączniki do wniosku:
 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia + zapis w formie elektronicznej (po 3 egz.) –
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Raport o oddziaływaniu na środowisko + zapis w formie elektronicznej (po 3 egz.) –
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa przedstawiająca przebieg granic terenu i obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub
decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5* w/w ustawy, prowadzonych w granicach
przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć
dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa
w pkt 3).
 5. Mapa 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.
 6. 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.
 7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających
na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (w przypadku
inwestycji wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).
 8. Analizę kosztów i korzyści, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
 9. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w przypadku, kiedy wnioskodawca działa
przez pełnomocnika).
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w wysokości 205 zł – za wydanie decyzji.
* - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- art. 72 ust. 1 pkt 4 - koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na
podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
- art. 72 ust. 1 pkt 5 - decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne:
- art. 10a ust. 1 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca
2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej,
lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych
rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną dalej "analizą kosztów
i korzyści.
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