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.............................................................
									      (miejscowość, data)
...................................................................
        (imię i nazwisko, nazwa firmy)

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

..................................................................
            (nr telefonu kontaktowego)
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo


WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ na działkach nr ew. ......................, obr. ............................... w miejscowości …………………………..
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o: ...................................................................................................................................................................

								......................................
								podpis wnioskodawcy
Wymagane dokumenty
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz               z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 
lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach 
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, 
- dowód zapłaty opłaty skarbowej, w formie opłaty skarbowej w wysokości: 205,00 zł (za wydanie decyzji środowiskowej) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa).
Uwagi:
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołącza się do wniosku 
w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 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.

