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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 23 w miejscowości Kłosy,
gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie”.
które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. Nr 213, poz. 1397]
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie
niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

/podpis wnioskodawcy/
Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227):
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy, a w p r z yp a d ku gd y wn i o sk o da wc a
w ys t ą p ił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia;
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę informacyjną
przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy;
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
opłata skarbowa.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1z1

