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Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq przedsiqwziqcia
Na podstawie art. 71 , art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn.zm) w n o s z e o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjq planowanego przedsiqwziqcia
polegajqcego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa
nat~~ralnego
zlokalizowanego na dziatce oznaczonej nunierem geodezyjnym 527
obrqb Krepa w miejscowosci Krqpa, w granicach oznaczonych liniq ciqgtq koloru
czerwonego na zatqczonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 1000
Jednoczesnie na tej samej mapie liniq ciqgtq koloru zoltego zaznaczono
obszar , na ktory oddzialywac bedzie przedsiewziqcie.

(podpis wnioskodawcy

1. w przypadku przedsiqwziqe mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na srodowisko - raport
oddziwaniu na srodowisko sporzqdzony zgodnie z art. 66 wymienionej ustawy
w trzech
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach
danych,
2.w przypadku przedsiqwzieC mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko karta inforrnacyjnqprzedsiqwziecia sporzqdzona zgodnie z art. 3 ust. 1, pM 5, lit. a, b, c, d, e, f,
g, h wymienionej ustawy w trzech egzempiarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nosnikach danych,
3.poswiadczonq przez wtasciwy organ kopiq mapy ewidencyjnej obejmujqcej pprzewidywany
teren, na Morym bqdzie realizowane przedsiqwziecie oraz obejmujqcej obszar na ktory bedzie
oddzialywak przedsiewziecie ( trzy egzemplarze)
4.w przypadku przedsiqwziec wymagajqcych decyzji dotyczqcych koncesji na poszukiwanie lub
rozpomawanie zloz kopalin, na wydobywanie kopalin ze zloi, na bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz skladowanie odpadow w gorotworze, prowadzonych w
granicach przestrzeni niestanowiqej czqsci skbdowej nieruchomosci gruntowej - zamiast
mapy, o Morej mowa w punkcie 3, mapq sytuacyjno - wysokosciowq sporzqdzona w skali
umozliwiajqcej przedstawienie granic terenu , ktorego dotyczy wniosek oraz obejmujqcej
obszar , na ktory bqdzie oddziatywat przedsiqwziecie,
5.wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedsiewziqC, dla
ktorych organem prowadzqcym postqpowanie jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska. Nie
dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, dla przedsiqwziqc EURO 2012 oraz
wymagajqcych koncesji na poszukianie i rozpoznawaniez zloz i kopalin.
6.wypis z ewidencji gruntow obejmujqcy przewidywany teren, na ktorym realizowane bedzie
przedsiewziecie ora'z obejmujqcy obszar , na Mory oddzialywac bqdzie przedsiewziqcie.

