Przedecz 18.03.2009r
Związek Międzygminny Wodociągów
I Kanalizacji ul. Nabrzeżna 6A 62-500 Konin

Urząd Miasta i Gminy w Przedczu
Plac Wolności 1

62-635 Przedecz

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 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.
Nr 199 poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” - sieć kanalizacyjna w
aglomeracji Przedecz dla m.Przedecz i Katarzyna na działkach wg załączonego wykazu
obręb wg załączonego wykazu
………………………………………

ZAŁĄCZNIKI
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujące obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie,
4) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
5) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5
w/w ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno –
wysokościową sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic
terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Powyższe załączniki należy przedłożyć w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
OPŁATY
205 zł wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I punkt.
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