Szydłowiec, dnia………………………..

Burmistrz Szydłowca
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
WNIOSEK O WYDANIE
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO
ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami)

WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko (nazwa): ……………………………………………………………………….
PESEL (REGON) ………………………………………………………………………………………...
Miejsce zamieszkania (adres siedziby):
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer
telefon(y)

………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
Imię i Nazwisko:

………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer …………………………………………………………..
telefon(y)

………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji pełnomocnika (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania):
Nazwa/firma, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer …………………………………………
telefon(y)

……………………………………………………………………………

Zgodne z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
określenie

planowanego

przedsięwzięcia

mogącego

zawsze

znacząco

oddziaływać

na środowisko:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości (lub nieruchomościach) oznaczonej/
oznaczonych

w

ewidencji

gruntów

pod

numerem

ewidencyjnym:

…………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1.

2.

3.
4.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w formie pisemnej oraz na informatycznym
nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy
egzemplarze), spełniający wymagania określone w art. 66 i 74a 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.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3x).
W przypadku przedsięwzięć wymagających 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,
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla
wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża
węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji
zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na
poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, a także decyzji określającej szczegółowe warunki
wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy
budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3x).
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
(3x).
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.
Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez
organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków - dla przedsięwzięć wymagających 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, koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,

Zaznaczyć
właściwy
kwadrat
TAK

TAK

TAK

TAK

NIE DOTYCZY

5.

6.

decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z
poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu
wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na
podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, decyzji określającej
szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, a także dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń
piętrzących I, II, i III klasy budowli.
Analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca
2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, 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
- sporządzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej
lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innego przedsiębiorcę, planującego 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 (tj. analizę kosztów
i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) w przypadku wniosku dotyczącego ww. inwestycji (3x).
Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona z uwzględnieniem:
TAK
a) zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej;
b) rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła;
c) planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej lub sieci
NIE DOTYCZY
chłodniczej w ciągu roku;
d) lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej lub chłodniczej;
e) zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód.
Analiza kosztów i korzyści winna być oparta na opisie planowanej budowy, przebudowy lub
znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz zawierć
analizę ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla rzeczywiste przepływy
pieniężne z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę, przebudowę lub znaczną
modernizację jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz planowane koszty
i przychody z ich eksploatacji.
Analiza kosztów i korzyści winna być sporządzona na okres cyklu życia planowanej jednostki
wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.
Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
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Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
TAK

NIE DOTYCZY

8.

Inne:

TAK

NIE DOTYCZY

….……………………………………….
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

