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            Burmistrz Krzepic
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WNIOSEK
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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):

� 1. raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (w przypadku przedsięwzięć 

mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko)1  -  3  egz.  oraz  wersja 

elektroniczna**,

� 2.  karta  informacyjna  przedsięwzięcia  (w  przypadku  przedsięwzięć  mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)1   - 3 egz. oraz wersja elektroniczna**,

� 3.  poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej  obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem,  

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egz.**, 

� 4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - 3 egz.**,

� 5.  wypis  z  ewidencji  gruntów,  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie 

realizowane  przedsięwzięcie  wraz  z  obszarem  na  który  będzie  oddziaływać 

przedsięwzięcie   - 3 egz.**,

� 6. 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 2015 r. poz. 783 ze zm.) – 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

Objaśnienia:

1 katalog  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  lub  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  

środowisko określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

**  ilość egzemplarzy związana jest z koniecznością przekazywania ich w toku postępowania do 

innych organów i jednostek celem uzyskania niezbędnych wymaganych prawem opinii i uzgodnień


