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Załączniki  obowiązkowe (zgodnie  z  art.  74  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 (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 353 z późn. zm.)

 mapę  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, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko (w  przypadku
przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 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,  dla  których
raport  o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie)  - w trzech (3)
egzemplarzach  wraz  z  jego  zapisem  w  formie  elektronicznej  na  informatycznym
nośniku danych (3 egzemplarze);

 karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a 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, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) -
w  trzech  (3)  egzemplarzach  wraz  z  jego  zapisem  w  formie  elektronicznej  na
informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 
ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których 
organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

 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,  oraz  obejmujący  obszar,  na  który  będzie  oddziaływać
przedsięwzięcie,

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – załącznik nr 1, cz. I, pkt 45 

 

   Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Krzepicach, 

42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, 

Bank Spółdzielczy Krzepice  36 8250 0003 2100 0000 0042 0001
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