
Załącznik Nr 1 do Karty OŚ/02

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

.............................................. .............................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełnomocnika)                                                                                                     (miejscowość i data)

.......................................................
                      (adres wnioskodawcy)

.......................................................
                        (telefon, NIP, REGON)

Znak:.........................
                   BURMISTRZ  ZDZIESZOWIC

ul. Bolesława Chrobrego 34
     47 – 330 Zdzieszowice

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.........1 lub 2  i art. 73 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. z 2016 r., poz. 353, z późn.
zm.)wnoszę  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego
przedsięwzięcia
pn............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych
nr ...................obr.................przy ul...........................................w ........................................................

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  jest  wymienione  w  §.....ust.......pkt.......rozporządzenia  Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji......................
.........................................................3 .

Wnioskodawca  będzie  /  nie  będzie  (niepotrzebne  skreślić)  ubiegać  się  o  dofinansowanie
przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach właściwego Programu Operacyjnego.

Załączniki : (stosownie wymienić –  są one określone w art. 74 ust.1, ust. 1a, ust.1b, ust. 1c i ust. 2 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), między innymi należy załączyć:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
(3 egzemplarze + forma elektroniczna);



2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na który będzie  ono oddziaływać lub mapa
sytuacyjno-wysokościowa w skali  umożliwiającej  szczegółowe przedstawienie  przebiegu  granic  terenu,  na
którym zaplanowano przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać;

3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać;

4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
5. Dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  za  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

w kwocie - 205 zł.; za przeniesienie decyzji  na rzecz innej osoby 105 zł, 
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz

jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury) -17 zł.;
7. Oświadczenie  wnioskodawcy,  czy będzie  korzystał  z  funduszy pomocowych,  jeżeli  tak  to  z  jakiej  formy

pomocy.

Uwaga!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji (określonej art. 72 ustawy z
dnia 3 października 2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o środowisku i  jej  ochronie,  udziale społeczeństwa w
ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.353)  dla
przedsięwzięcia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).


