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......................................................... 
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....................................................... 
 telefon  

 
                                                                          
 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

  
Na podstawie art. 73, art.74 ust. 1 lub 1a , w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008r. 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.), wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
na nieruchomości położonej w ....................................................................... nr ewid. gruntów (obręb 
ew.) ............................................................................. w granicach oznaczonych graficznie na 
załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali .................., które zgodnie z §….....ust.1 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), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu jest wymagane / może 
być wymagane. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do wydania decyzji 
.....(wskazać rodzaj decyzji spośród wymienionych w art.72 ust.1 lub zgłoszenia, o którym mowa 
w art.72 ust.1 a ww. ustawy). 

 
 
 

 
 

.................................................................. 
podpis wnioskodawcy 

 
 
 
Załączniki: 
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) 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 obejmująca obszar, na który będzie ono 
oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe 
przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz 
obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać . 

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

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o barku 
takiego planu. 
 


