Orla, dn. .........................
Wnioskodawca (inwestor)
........................................................
pełna nazwa (imię i nazwisko)
........................................................
adres
........................................................
telefon kontaktowy
……………………………………
Pełnomocnik inwestora
.......................................................
(imię i nazwisko)
........................................................
adres
........................................................
telefon kontaktowy
…………………………………….

Wójt Gminy Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla

Wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na działkach nr .............................................................................................................................
w obrębie ............................................... przy ul. .........................................................................
w……………………………..., w granicach oznaczonych linią ciągłą na załączonej mapie
ewidencyjnej w skali 1: ...............
........................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w skali 1: .. ......... – 3 egz.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) - 3 egz. wraz z ich zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/raport o oddziaływaniu na
środowisko – 3 egz. wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych.
3. 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 – 3 egz. wraz z zapisem w formie
elektronicznej.
4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 205 zł uiszczonej na konto
Urzędu Gminy Orla, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia
pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopią
w wysokości 17 zł, uiszczonej na konto Urzędu Gminy Orla, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
6. 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,

przedsięwzięcie.
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