……………………., dn. ……………… r.

WNIOSKODAWCA

……………………………………………
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)

……………………………………………
……………………………………………
(adres)

…………………………………………….
(telefon kontaktowy, e-mail)

PEŁNOMOCNIK

……………………………………………
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)

……………………………………………
……………………………………………
(adres do korespondencji do pełnomocnika)

…………………………………………….
(telefon kontaktowy, e-mail)

Burmistrz Olesna
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 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 (T. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.
zm.), zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określić, na czym będzie polegało przedsięwzięcie, wpisać jego nazwę)

planowanego do realizacji:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określić miejsce realizacji przedsięwzięcia, nr działki, obręb)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania:
……………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać rodzaj pozwolenia, o którym mowa w art. 72 ust. ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki obowiązkowe:
1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
2. mapę 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;
3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (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, dla
których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) – w czterech egzemplarzach
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (4 egzemplarze);
4. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a 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, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww.
ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) –
w czterech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
( 4 egzemplarze);
5. 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,
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
płatne z góry, na rachunek organu w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 8.00 – 14.00
lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21,
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894.

