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  imię, nazwisko i adres wnioskodawcy   
              kontaktowy nr tel.  
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                                                             ul. Pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1 

                                                              16 - 123 Kuźnica 

 

WNlOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia 
 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 2017 r. poz. 1405), składam wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na …………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………, 

na nieruchomości/ach położonych w m. …………..…………………………….., nr ewid. 

gruntów/obręb……………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………...…, 

które zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na 

środowisko w związku z art. 71 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy i § …….. ust…… pkt. 

……….. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w granicach 

oznaczonych graficznie na załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali: …………. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania …………………. 

……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

...................................................... 
(Podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1) Karta informacyjna przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu na środowisko - 3 egz. oraz w wersji elektronicznej – 3 egz. 

2) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Mapa w skali zapewniającej czytelność 

przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej- 3 egz. 

3) Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie 

stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i 



nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł plus ewentualnie 17 zł za pełnomocnictwo. 
* Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) - rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe 

informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich 

wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej 

każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (jeżeli dotyczy), 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej (jeżeli dotyczy). 


