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WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Inwestor......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres)

Na podstawie art. 72a ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zmianami), wnoszę
o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę przedsięwzięcia)

Numer decyzji .......................................................... z dnia ........................................................................
Wydanej dla ................................................................................................................................................
(podać nazwę inwestora, na którego wydana została decyzja)

Do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam:
1. Zgodę strony, na rzecz, której decyzja została wydana oraz zgodę podmiotu na rzecz którego
decyzja zostanie przeniesiona.
2. Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.
3. Upoważnienie do reprezentowania, o ile takie występuje.

.......................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Urząd Miasta i Gminy Witnica
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6

66 – 460 Witnica

tel. (0 95) 721 64 56 faks (095) 751 52 18 e-mail: rolnictwo@witnica.pl internet: www.witnica.pl

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przeniesienie decyzji)

Legitymujący (a) się ………………………………………………………………………………………………...
(podać numer dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość i organ który wydał dokument)

Urodzony (a) ………………………………………… w …………………………………………………………..
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

Zamieszkały (a) ……………………………………………………………………………………………………..
(podać dokładny adres zamieszkania)

Po zapoznaniu się z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Numer decyzji ………………………………….. …z dnia ………………………………………………………..
Wydanej dla ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię lub nazwa podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja)

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w wyżej wymienionej decyzji

……………………………………...
(data i podpis inwestora)
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OŚWIADCZENIE STRONY
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………................................
(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na przeniesienie decyzji)

Legitymujący (a) się ………………………………………………………………………………………………...
(podać numer dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość i organ który wydał dokument)

Urodzony (a) ………………………………………… w …………………………………………………………..
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

Zamieszkały (a) ……………………………………………………………………………………………………..
(podać dokładny adres zamieszkania)

Wyrażam zgodę, na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Numer decyzji ………………………………….. …z dnia ………………………………………………………..
Na :..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię lub nazwa podmiotu, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja)

……………………………………...
(data i podpis inwestora)

