
Nowy Tomyśl, dnia......................

...............................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora

...............................................................................                                   Urząd Miejski 

adres                                                                                                          w Nowym Tomyślu
                                                                                                                   ul. Poznańska 33,
nr telefonu kontaktowego......................................                                    64-300 Nowy Tomyśl

...............................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika 
(upoważnienie + opłata opłata skarbowa)

...............................................................................
adres

nr telefonu kontaktowego......................................

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

dla przedsięwzięcia polegające na ...............................................................................................

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

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

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

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

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

Wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone jest do § ......... ust. ............. pkt .................

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

znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

.......................................................
Podpis wnioskodawcy
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Załączniki obowiązkowe

 poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej obejmującej
przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie  oraz  obejmującej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć
mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienionych  w  §  2
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)  w trzech
egzemplarzach,  wraz  z  jego  zapisem  w  formie  elektronicznej  na  informatycznych
nośnikach danych;

 karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w 3 egzemplarzach (w przypadku
przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać  na środowisko   (Dz.  U.  Nr  213,  poz.
1397)  w  trzech  egzemplarzach,  wraz  z  jego  zapisem  w  formie  elektronicznej  na
informatycznych nośnikach danych;

 wypis  z  ewidencji  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie
realizowane  przedsięwzięcie  oraz  obejmujący  obszar,  na  który  będzie  oddziaływać
przedsięwzięcie;

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
  17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

w  kasie  Urzędu  Miejskiego  lub  bezgotówkowo  na  rachunek:  Urząd  Miejski  w  Nowym
Tomyślu, Bank PKO o/Nowy Tomyśl nr rachunku: 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Objaśnienia:
* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2

pkt 1 i 2 oraz art 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), do których zalicza się:

1. Przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienione  w  Rozporządzeniu  Rady
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko jest obligatoryjne (art. 71 ust. 2 pkt 1).

2. Przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymienione  w  Rozporządzeniu  Rady
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko jest fakultatywne (art. 71 ust. 2 pkt 2).

3. Przedsięwzięcia inne niż wymienione  w art.  51 ust.  1 pkt 1 i  2,  które nie są bezpośrednio związane z
ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten
obszar (art. 96 ust. 1).
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