Nowa Ruda, dnia

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce na pieczęć Urzędu

Wójt Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby (dodatkowo adres e-mail)

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA

(proszę podać adres do korespondencji)

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji (dodatkowo adres e-mail)

WNOSZĘ O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2081)

C

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na:

Dane dotyczące działki (numer działki, numer arkusza mapy, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię,
nazwisko i adres)
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D

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Obsługa komunikacyjna:

Lokalizacja wjazdu……………………………………………………………………………………………………………….......
i wyjazdu……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją…………………………………………
i obszarach przyległych………………………………………………………………………………………………………………….
Ilość samochodów osobowych……………………………………………….…………………………………..szt./dobę
Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów…………………………………………………… szt./dobę
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną:

Przewidywane zużucie
Elektryczna
Energia:

Cieplna
Gazowa

Woda:
I innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw:
Rozwiązania chroniące środowisko

Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym
Woda do celów:

Ilość:

Sposób odprowadzania:

bytowo-gospodarczych

[m3/h]

technologicznych

[m3/h]

przeciwpożarowych

[m3/h]

Sposób unieszkodliwiana odpadów

Ilość i rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń
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Możliwości trans graniczne oddziaływania na środowisko

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) znajdujące się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia

Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska) ,
spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu :

E

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*

Ilość

1.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska,

2.

Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,

3.

Kopia mapy,

4.

Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument,

5.

Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na
wycince drzew i krzewów,

6.

Analiza kosztów i korzyści,

7.

Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

8.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej

9.

Numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku
wniosku składanego przez osobę prawną

10.

Wykaz działek (**) – w przypadku inwestycji liniowej

.............................................
czytelny podpis
wnioskodawcy lub pełnomocnika
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