………………………………..
(miejscowość, data)

..............................................................
Imię i nazwisko / inwestor

………………………………………..
Adres

………………………………………..
Telefon kontaktowy

……………………………………….
Imię i nazwisko pełnomocnika

……………………………………….

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Adres
……………………………………………………
Telefon kontaktowy

ul. Ratuszowa 2
11 – 520 Ryn

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:
………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Na działkach nr ew. ……………………………………… obręb ……………………. gmina Ryn.
Zgodnie z § ……ust…… pkt……… rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) przedsięwzięcie
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie znacząco * oddziaływać na
środowisko.
…………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1.Karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egz. + zapis elektroniczny na nośniku danych) – w przypadku
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko sporządzona zgodnie z art. 62a w/w
ustawy.*
2.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz. + forma elektroniczna) - 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 przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
4.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.
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 księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie.
6.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł.
7.W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony
odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. *
*Niepotrzebne skreślić

