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Wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę 

przedsi ęwzięcia1 
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 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 dnia 7.11.08, Nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

na działkach ew. nr...............................................przy ul. ..........................................................  

w granicach oznaczonych linią ciągłą................................... na załączonej mapie 
ewidencyjnej w skali 1:............. Jednocześnie na tej samej mapie linią .................................... 
zaznaczono obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

Przedsięwzięcie, zgodnie z § .......... ust. ............ pkt.  ......  rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz.1397) kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane / moŜe być wymagane. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
będzie niezbędna do uzyskania decyzji* 
.................................................................................................................................................... 
 

 

................................................................ 
 
 

podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Opłata skarbowa -  na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr  225, poz. 
1635) dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 205 zł. 
*NaleŜy wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 cyt. wyŜej ustawy 



Załączniki: 

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym 

przebiegiem granic terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie  w skali 1:........(3 

egz.). 

2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia / Raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egz. 

Wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.. 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu, jeŜeli plan taki został 

uchwalony.  

4. Wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz dla działek sąsiadujących. 

5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej 

6. Pełnomocnictwo 

7. …………………………………………………………………………………………………... 


