Dnia ..........................................

WNIOSKODAWCA

.........................................................
/pełna nazwa, imię i nazwisko/

.........................................................
/ulica, nr lokalu/

.........................................................
/kod pocztowy, miejscowość/

.........................................................
/telefon kontaktowy, fax, e-mail/

Burmistrz
Miasta Żagań
WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu
na podstawie art. 72a ust. 1 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
(t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).
Określenie podmiotu, na rzecz którego
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

ma

zostać

przeniesiona

decyzja

o

środowiskowych

…………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Określenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, będącej przedmiotem wniosku
(znak, data wydania, przedmiot decyzji):
….…………………………………………………………………….……………………………..................................
..............………………..……................………………………………....……………………………………………...
……………………………………………………………………………......……………............................................
…………………………………………………………………………….…………………….......................................

…............……………………………………………
/podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej/

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
•
•
•

•
•

zgoda podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji,
oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, o tym, że przyjmuje
warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu,
potwierdzenie wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości:
1) 105 zł - za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zał. część I pkt 46,
t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
2) 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (od każdego stosunku
pełnomocnictwa na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej – t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu przejmującego warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu inwestora lub urzędowo
potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa
w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej).

