Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińdskiej

Dąbrowa Chełmińska, 29-05-2009

imię i nazwisko

ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska
adres

……………………………………………………
nip

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko–Skłudzewo
na odcinku Ostromecko–Wałdowo Królewskie
zlokalizowanej w m. Ostromecko, Wałdowo Królewskie
na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: wg wykazu działek

…………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Załączniki (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania) :
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. a) Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3
egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem elektronicznym na
informatycznych nośnikach danych;
b) Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3
egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z jego zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. Opłata skarbowa 205zł (potwierdzenie wpłaty).

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
sporządzona zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 5) 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 2008r Nr 199, poz. 1127):

a) rodzaj, skala (zdolność produkcyjna itp.) i usytuowanie przedsięwzięcia
rodzaj: roboty drogowe – budowa drogi, przebudowa uzbrojenia podziemnego
kolidującego z budową drogi
skala: lokalna
usytuowanie: Ostromecko, Wałdowo Królewskie, gm. Dąbrowa Chełmińska
b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wynosi: ca 57000m2
Dotychczasowa funkcja: komunikacyjna
Istniejące pokrycie szatą roślinną: trawniki, drzewa-las , krzewy
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
c) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
Jezdnia bitumiczna, pobocze z tłucznia betonowego, zjazdy z tłucznia betonowego
d) ewentualne warianty przedsięwzięciu
Wariant nr 1 – jezdnia bitumiczna, pobocze i zjazdy z tłucznia betonowego
Wariant nr 2 – jezdnia z płyt betonowych, pobocze i zjazdy gruntowe
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii:
beton asfaltowy – 3847,88t
tłuczeń betonowy – 10771,29m3
piasek – 4921,00m3
woda – 1519,62m3
paliwo technologiczne – 63988,20l
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
f) rozwiązania chroniące środowisko:
Urządzenie trawników, odwodnienie powierzchniowe do proj. rowów przydrożnych.
Poprawa płynności ruchu, a tym samym zmniejszenie emisji spalin i hałasu.
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...

g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych:
Brak odprowadzania ścieków socjalno-bytowych
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
wody deszczowe będą do proj. rowów odparowujących
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:
przewidywana ilość wody ca 34 m3 – wody opadowe
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:
Brak odpadów
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
- ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:
Brak zainstalowanych maszyn i uzrądzeń
..…………………………..…………………………..……………...
- inne:
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
Nie będzie oddziaływania transgeicxcznego
…………………………..………………………..…………………………..…………………………..……………...
i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia:
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obszarów chronionych
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………...
j) inne:
………………………………………………..
podpis

