URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. (32) 64 – 99 – 444
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
Siewierz, dnia
Imię i nazwisko inwestora

Adres
Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie+opłata skarbowa)

Adres pełnomocnika
Telefon kontaktowy pełnomocnika

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia)
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 sztuki;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 –
kartę informacyjną przedsięwzięcia – 3 sztuki;
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną
przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 3 sztuki;
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w
trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205zł.
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art 33 Kpa
wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am Poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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