
WNIOSKODAWCA                                                                  Żagań, dnia …………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Pełna  nazwa/ imię  i  nazwisko                   

………………………….................. 

adres
 

……………………………………………….. 

telefon  kontaktowy,  fax, e-mail 

                                                           Burmistrz Miasta Żagań 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

    Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)  

wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

pod nazwą: 

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

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

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

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

 

które zgodnie z § …. ust. … pkt. …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., 

poz.1839) kwalifikuje się jako planowane  przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze znacząco 

oddziaływać1 na środowisko. 

Oświadczam, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia nastąpi z udziałem środków  

finansowych2.................................. .                                                                                   

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 3 

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

 

 

 

……………………………….. 

                                                                                             
podpis wnioskodawcy

 

 

        

          

 
1  Niepotrzebne skreślić. 
2  Należy wskazać, z jakiego Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania będzie realizowane przedsięwzięcie. 
3  Należy wymienić wszystkie decyzje lub zgłoszenia wskazane w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie (...). 



Załączniki: 

1. karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięć wymienionych w §3 cyt. rozporządzenia (a także,  

gdy Inwestor zamierza wystąpić o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art. 69 ustawy  

z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) - w formie pisemnej oraz  

na informatycznych nośnikach danych z zapisem karty w formie elektronicznej, w liczbie odpowiednio po 4 

egzemplarze. Karta powinna uwzględniać podpis autora lub kierującego zespołem autorów, wraz z podaniem 

imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia dokumentu; 
2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć wymienionych w §2 cyt. 

rozporządzenia - w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z zapisem karty w formie 

elektronicznej, w liczbie odpowiednio po 4 egzemplarze. Raport powinien uwzględniać podpis autora lub 

kierującego zespołem autorów, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia dokumentu. Do raportu 

należy załączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem, zgodnie z art. 74a ust. 2 i 3 ustawy z 3.10.2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…); 
3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie4  - 4 egz. 
4. mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, 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 wyznaczoną odległością 

oddziaływania przedsięwzięcia, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy 

ewidencyjnej - 4 egz.; 
5. wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wypis z rejestru gruntów lub inny dokument,  

w postaci papierowej lub elektronicznej, 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; 
6. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew 

i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji5; 
7. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne6; 
8. wypis z KRS (w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną); 

9. pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione; 
10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł); 
11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo7 (17 zł). 

 
4

     W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni     

       niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast  

       mapy ewidencyjnej załącza się mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic  

       terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
5
     Dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

6     Dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz 

innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy 

nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej. 
7     Opłaty nie uiszcza się w przypadku pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 


