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Topólka, dnia  05.10.2009r. 
 
 

......ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH..... 
                            ( Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

...................ul. Kościuszki 20/22……........... 
                                           ( Adres) 

.....................88-200 Radziejów..................... 
 
........................054-2853501......................... 
                                           ( Telefon) 

....................................................................... 
                       (Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

                                                                 WÓJT GMINY TOPÓLKA 
                                                                         87-875 TOPÓLKA 
 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  NA 

REALIZACJ Ę PRZEDIĘWZI ĘCIA 
 

        Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) 
 
Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na 
realizację przedsięwzięcia, polegającego na: 
 
Przebudowie drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn na odcinku od km 
3+796 do km 6+796 
na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 10,119, 127. 

w obrębie geodezyjnym  Paniewo, Świerczyn 

połoŜonej w  gminie Topólka 

 
                                                                                                     DYREKTOR 
                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                          .............mgr Zbigniew Zajączkowski…....... 
                                                                                          ( Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)                                                                                                                             

Załączniki:  
 

1. Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach – w przypadku 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko* 

2. Informacja o planowanym przedsięwzięciu  - wypełniony druk                                          
„KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA” w 3 egzemplarzach ( w 
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przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w 
przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu* 

3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (w skali 1:5000) w 3 
egzemplarzach z  zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy 
oraz obejmuje obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

4. Opinia urbanistyczna o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach 
zagospodarowania ( wypis/wyrys ) z obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego* 

5. Pełnomocnictwo* 
 
 
________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
Objaśnienia: 
 

1. Zgodnie z art. 59 ustawy  z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227), 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga 
realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko: 

• Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko;. 

• Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeŜeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008r.; 

2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niŜ określone w punkcie 1 wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeŜeli: 

• Przedsięwzięcie to moŜe znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie 
jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej 
ochrony; 

• Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy  z dnia 3 
października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko 

 
                        
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wynosi  205 zł. 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
 

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSI ĘWZI ĘCIU W CELU WYDANIA 
DECYZJI O ŚRODOWISKOWACH  UWARUNKOWANIACH  ZGODY NA 

REALIZACJ Ę PRZEDSIĘWZI ĘCIA 
(zawierająca dane określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227). 
 

1. Inwestor:   
Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie. 

2. Rodzaj przedsięwzięcia: 
Przebudowa drogi. 

3. Skala przedsięwzięcia: 
• Powierzchnia działki: ..445000 m2........................................................ 
• Powierzchnia obiektu budowlanego projektowanego: ..--------------.............  
• Rodzaj i powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ..----------........  
• Wzajemne proporcje między nimi: .........---------------------............................  
• Powierzchnia gospodarstwa rolnego .......--------------------............................. 
  

4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, uwzględniające w 
szczególności moŜliwość kumulowania się oddziaływań istniejących i 
planowanych przedsięwzięć: 
..........------------------------------..................................................................... 
 

5. Wykorzystywanie zasobów naturalnych: 
• Wody: …------------………….............................................................................. 
• Innych surowców:......-----------…….................................................................. 

............................................................................................................................... 
• Energii: ....----------------..................................................................................... 
• Paliw: .....---------------......................................................................................... 
 

6. Emisja zanieczyszczeń i występowanie innych uciąŜliwości: 
• Ścieki socjalno-bytowe: ...----------------…......................................................... 
• Ścieki technologiczne: ...--------------………...................................................... 
• Wody opadowe: ...--------------............................................................................ 
• Odpady: ...------------........................................................................................... 
• Hałas: ...------------............................................................................................... 
• Inne: ...--------------……...................................................................................... 
 

7. Ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii, przy uwzględnieniu 
uŜywanych substancji i stosowanej technologii: ....-------------........... 
.......................................................................................................................  

8. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem moŜliwego 
zagroŜenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym 
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uŜytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i 
odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

• Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych: .....----------................................................................................... 

• Obszary wybrzeŜy: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka) 
• Obszary górskie: (nie dotyczy obszaru gminy Topolka) 
• Obszary leśne: ....---------................................................................................... 
• Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych: ...---------------............................ 
............................................................................................................................... 

• Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie 
gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: ...--------....... 
............................................................................................................................... 

• Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 
....--------------........................................................................................................ 

• Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne: ....--------------........................................................................... 
............................................................................................................................... 

• Obszary przylegające do jezior: ....--------------............................................ 
............................................................................................................................... 

• Gęstość zaludnienia: ....----------------................................................................. 
• Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: (nie dotyczy gm. Topólka) 

9. Rodzaj i skala moŜliwego oddziaływania rozwaŜanego w odniesieniu 
do w/w uwarunkowań, wynikające z: 

• Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na 
któr ą przedsięwzięcie moŜe oddziaływać: ...------------.................................... 
............................................................................................................................... 

• Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na 
poszczególne elementy przyrodnicze: (nie dotyczy obszaru gminy Topólka) 

• Wielkości i złoŜoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciąŜenia 
istniejącej infrastruktury technicznej:  ....----------.......................................... 
............................................................................................................................... 

• Prawdopodobieństwa oddziaływania: ....-----------------................................ 
............................................................................................................................... 

• Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: ...-----........... 
............................................................................................................................... 

 
                                                                                                          DYREKTOR 
                                                                                                  Zarządu Dróg Powiatowych                                                                                   
                                                                                     .........mgr Zbigniew Zajączkowski…....... 
                                                                                              (podpis inwestora lub osoby upowaŜnionej) 

 


