
 
Gogolin, dnia  14.05.2009 

Sygnatura ( wnioskodawcy):  01/342-8/2009 
    
 
 
 

     Urząd Miejski w Gogolinie 
     imię i nazwisko / nazwa inwestora 
      
 
 

       47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 
       adres

 
 
 

077  407 68 00 
nr telefonu kontaktowego 
 
Andrzej śuraw 

Burmistrz Gogolina 

ul. Krapkowicka 6  

47-320 Gogolin

imię i nazwisko pełnomocnika  
       (upowaŜnienie + oplata w znaczkach skarbowych) 
 
 
 

       45-519  Opole, ul. Rosponda 13 
        adres 
        
    
 

      077 453 95 51 
       nr telefonu kontaktowego 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w Malni gm Gogolin 
 
 
 
Załączniki obowiązkowe  (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania); 
1.    Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, 

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie - 3 sztuki; 

2.     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- 3 sztuki;  

3.    W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — 
kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) - 3 sztuki; 

 
 
 
 

Komórka odpowiedzialna 
Wydział  Gospodarki  Mieniem 

(immnyni Zamówieniami Publicznymi i 
Ochrony Środowiska 

tel. 077/4076830 

 

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE  
UL. KRAPKOWICKA 6, 47-320 GOGOLIN TEL. 

077/4076800, FAX:077/4666247 

 

Numer wniosku 
WG.VI.7610- 
 
.... /200...r. 
wypełnia przyjmujący 

wniosek 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJ Ę 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 



 
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia 

przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej  na 
informatycznych nośnikach danych, 

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.2 
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa 

zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

 

 

Podpis wnioskodawcy 

Objaśnienia: 

1 Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, póz. 1227), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania 
realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, póz. 
2573 ze zmianami). 

2 Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej -  
załącznik nr l,cz. I, ust. 45. (Dz. U. nr 225, póz. 1635) 

 


