Formularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
Lp. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
1.
Numer wpisu w spisie
A/91
kart
2.
Zakres przedmiotowy
Art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 3 października
wniosku w sprawie
2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
wydania
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
,,Przebudowa ulic B. Sierakowskiego i H. Wiewiórskiej
w Zgierzu”
3.
Znak sprawy
OR: 7625-6/10
4.
Data złożenia
03.03.2010 r.
5.
Dane wnioskodawcy (Imię Gmina Miasto Zgierz
i nazwisko lub nazwa jednostki
organizacyjnej, siedziba adres
REGON)

6.

7.
8.

Wyszczególnienie
załączników do wniosku

1. Karta informacja przedsięwzięcia.
2. Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący
obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięci
(strony postępowania).
4. Informacja w sprawie ubiegania się o dofinansowanie
ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia.
Nazwa organu - adresata Prezydent Miasta Zgierza
wniosku
Miejsce przechowywania Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
(nazwa instytucji, nazwa
Zgierza, (budynek USC przy ul. 1-go Maja 5, pokój nr 9
komórki organizacyjnej, numer w godzinach 8.00-16.00).
pokoju, numer telefonu
kontaktowego)

9.

Informacja o sposobie
zakończenia
postępowania (informacja o
uwzględnieniu lub nie
uwzględnieniu wniosku - numer
wpisu w wykazie decyzji)

10.
11.

Zastrzeżenia dotyczące
udostępniania informacji
Numery innych wpisów
w wykazie, dotyczących
wnioskodawcy

12.

uwagi

Brak
A/ 20, A/21, A/25, A/31, A/32, A/33, A/34, A/40, A/41,
A/58, A/59, A/84, A/86, B/22, B/23, B/30, B/32, B/33, B/36,
B/41, B/42, B/43, B/46, B/47, B/48, B/49, B/59, B/60, B/66,
B/78, B/81, B/87.

