
                                                                                                              Świedziebnia 23.11.2016 r. 
         

 

 

          
                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                                   Świedziebnia 

                                                                    
 imię i nazwisko / nazwa inwestora 
Gmina Świedziebnia 
Adres 

Świedziebnia 92 A, 87-335 Świedziebnia 

NIP 874 171 1106          
                                                                                

nr telefonu kontaktowego (56)  4938460 wew. 31 

...............................................................................................................  

imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej) 

............................................................................................................... 

adres 

nr telefonu kontaktowego   

  

                   

 

W N I O S E K   
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Pn.: „ Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania  

oraz instalacja OZE” .  

Działka nr 35/3 miejscowość Michałki 56 , obręb Michałki gm. Świedziebnia. 

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, malowanie elewacji, wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie instalacji grzewczej  oraz montaż nowych opraw LED. 

Przedsięwzięcie, nie zgodne z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , 

poz. 71 )* kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

jest wymagane/ może być wymagane                                                                                                                             

– do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 0 

będzie niezbędna do uzyskania decyzji*** - otrzymania zgłoszenia na roboty budowlane . 
 

 
Załączniki  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich (w trzech egzemplarzach) 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej  

 karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust.  pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227z pózn. zm.) **** (w trzech egzemplarzach, 

wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)  



 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**** (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)  

 

                                                                                                                     Wójt 

                                                                                                          Tadeusz Ratkowski 

                                                                                                                 inspektor 

      podpis wnioskodawcy 

 

Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:  

 

 mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji  

i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ***** 

 dane właścicieli działek sąsiednich (imię i nazwisko, adres)***** 

 mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesiona lokalizacją inwestycji ***** 

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego***** 

 ......................................................................................................................................... ............................... 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

* Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana także dla inwestycji, których nie wymieniono  

w ww. rozporządzeniu, a które mogą negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. W takim przypadku należy wskazać fakt oddziaływania na Naturę 2000. 

** W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: wymagane. Dla 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być wymagane. 

*** Należy wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 cyt. wyżej ustawy 

**** Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (tj. mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia).  

Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 

*****Wszystkie załączniki winny być złożone w trzech egzemplarzach 

 

 

 

 

 

 

 

 


