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WNlosEK
o WYDANlE DEcYzJl o śRoDoWlsKoWYcH UWARUNKoWANlAcH PRzEDslĘWzlĘclA

art.71 ust.2 pkt 2 iań.73 L]st. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

acji o środowisku ije8o ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziatylvania na środowi§ko |Dż.U. z 2021 l., poz. 241) Wnoszę o Wydanie decyzji o środowiskowych

uWarunkoWaniach dla prledslęWzięcia polegające8o na:

wYkonaniu studnist. 1 na potrzeby komunaln€go ujęcia Wód podziemnych

Badowo Dańki llz utworóW plejstoceńskich na terenie działkieW, nr 17/2 z obrębu 0003

przy ul. GranicznejW miejscowości Badowo Dańki

Użyskanie decyżji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przedI użyskaniem decyzji pozwolenia

WodnopraWnego na Wykonanie pozWolenia WodnopraWnego,
Grnina il.'] 3 i: cżol ) ó\Ą./
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ąb!!niki doWńiośkuI
1, (arta ]nlorma.y]ńa pnedsięWż]ę.]a (K P] 4 €gż ,

2. Karta nformacy]na p[eds]ęwżlęca Wform e e ekvón a.ejna nformafy-nym nośn k! danvch 4 egż 1prta cD

Wp ęta dó ostatn e] stronv l( P),

3 Poiw adczona pżeż Wtaściwyorean kóp a mapy eW den.y]ne], w postac]pap]€rowej Ub e]ektloi -ner, obejńUrącej
paeW dyW.nVtelen, na którym będz e real]źóWane przeds]ęwzięcie, olaż obe]m!ją.e] przewidyWanyobrar, Ia kfóry

będż e oddż]alvwać pżeds ęWżlęc]e patrzzal 6W ( P,

4 Pó!W adcżona Dneż W]aś[]VJVolAan kop a mapV ewide.cy]ne], W pona. e ektlón cżn€], obejmu]ące] ptew dywany

teren, na którym będz e rea ]zówańe pnedsięWż]ęci€, óraz óberm!jącejpIeWidyWa.yobsżar,.a którv będz e

oddz alyw3ć pżedsięWż ęc e orvcinał,
5, Mapa W5ka iżapewn]ajątej.zVte noŚĆ pĘed5taW]onV.h danych zzażnacżonym pżeW]dyWanym terenem, ńa któryń

będżie realizowa.e prżeds ęWż]ęc e, oraz ż zażna.żonym przewdvwańvń obrarem, na który bedż]eoddz alywać
pżedsięWż]ęc ewraż z żażia.żoną od eg]ością l0o m ód cran cterenu, na któryń lea żowane pĘeds ęwz ę.ie, panz

6, N,4apa zaśadn .za W ska 1 t 000 na którejWvkónańó ,a] 5 W (lP oryg nal
7, Wyp 5y ż rejestru eruntóW WVdan! pn.ż organ prowJdzący ewidenc]ę gr!ntóW i budynkóW, pożWaLający na Un3len e

nló. półępowan]a, żaW erają.yco na]mn]ejnUmerdżńlk ewldeicyjńe] olaz, o i]eżołaly ujaw. óne nUner]ejk5ę8i
W]ecżyne], inr ę ]ńazW]sko a bo nażwęorazódleś pódm otU.Widencyjneco, óbejńU]ący pPeW]dywanytereń,.a

[tórym będż]e rea żowane przeds ęWżię. e oraż ob€]mlją.yobsżar, na który będż]eoddz alwaĆ p[edslęWzę.]e,
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