Bielsk Podlaski ......................................
....................................................
(imię i nazwisko / nazwa inwestora)

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

....................................................
....................................................
(nr telefonu kontaktowego)

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

....................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika )

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

....................................................
....................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z póź.zm.) wnoszę o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
na działkach nr ew. ........................................................................................................................ w obrębie
........................................przy ul. ...................................................................................

................................................................
podpis wnioskodawcy
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Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
1. Wymagane dokumenty:
1.1 w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku kiedy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę
informacyjną przedsięwzięcia – 3 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych - 3 egzemplarze;
1.2 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną
przedsięwzięcia - 3 egzemplarze wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 3 egzemplarze
1.3 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
z zastrzeżeniem pkt.1.6 - 1.7;
1.4 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;
1.5 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, z zastrzeżeniem pkt. 1.6 – 1.7;
1.6 jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt. 1.3 oraz dokument, o którym mowa w pkt. 1.5 przedkłada się wraz z
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
1.7 jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w pkt.1.3, oraz dokument, o
którym mowa w pkt. 1.5 przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne;
1.8 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wykaz działek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie
przewidziane są do realizacji;
1.9 analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2012r, poz. 1059, z póź.zm.);
1.10 w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
2.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r poz.1827 t.j.) – z chwilą złożenia
wniosku, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości
- 205,00 zł. za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- 17,00 zł za pełnomocnictwo
Powyższej opłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002 Bank
Spółdzielczy w Brańsku

3.

Informacje dodatkowe:
3.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i
uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot
nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
3.2 Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,
3.3 Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1.
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