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P odpis ... . . . . 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Bobrowniki. (Bobrowniki po stronie zachodniej PKP) 

obręb 0013 Parma, jednostka ewid. 100507 _2 Łowicz - gmina 

dz. nr. ewid. 84 
obręb 0005 Bobrowniki, jednostka ewid. 100509_2 Nieborów 

dz. nr ewid . 
14/1, 14/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 12,106,550, 58, 59, 60, 61, 62, 85 

tj . dla przedsięwzięcia określonego w §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia 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, poz. 2573 ze zmianami) . 

Załączniki obowiązkowe 

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren , 

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , oraz obejmującej obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie ; 

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art .. 3 ust. 1 pkt 5 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. z 

2008 r., Nr 199, poz, 1227 ze zm.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko , dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej 

na informatycznym nośniku danych; 
4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren , na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięc ie ; 
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