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………………………………………                                        ………………………………………              
      (imię i nazwisko Wnioskodawcy)                                                                                                   (miejscowość, data)       
……………………………….......... 
              (adres Wnioskodawcy) 

……………………………………… 
   (telefon, nr identyfikacji podatkowej) 

 
……………………………………..                                      
 (imię i nazwisko Pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony)                       
               

………………………………......... 
               (adres ) 

…………………………………….. 
   (telefon kontaktowy, fax, e-mail) 

Burmistrz Miasta Żagań 
      Plac Słowiański 17 
      68-100 Żagań 

                                                                                                                                                    
 

WNIOSEK O ZMIANĘ WYDANEJ DECYZJI  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

 
 

Na podstawie art. 72, art. 74 i art. 87 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) wnoszę  
o  zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta 
Żagań w dniu ………………………….., znak: …….………………………….. dla planowanego 
przedsięwzięcia pn.: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………, zlokalizowanego na działkach 
ewidencyjnych nr ……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………...….., 
obręb ………. przy ul. ………………………............. w Żaganiu. 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione w § .... 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) . 
 
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegała będzie na:  
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………….... 
 
Oświadczam, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia nastąpi z udziałem środków finansowych1 
 .......................................................................................................................................................... .    
 
Powyższa Decyzja jest niezbędna w celu uzyskania decyzji ……….…………………………………… 
 
 …………………………… – zgłoszenia 2…………………………………………………………………. .  
       
Zgodnie z art. 74 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku zwanej dalej ustawą, przedkładam  
w załączeniu następujące dokumenty i materiały:  
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięć wymienionych w §3 cyt. rozporządzenia, 

sporządzona zgodnie z art. 62a i 63 w/cyt. ustawy, zawierająca podstawowe informacje o planowanym 
przedsięwzięciu, w czterech egzemplarzach – forma papierowa, wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznym nośniku danych (trzy 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 - forma papierowa, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych, 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. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egz.. 

4. Mapę 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, 
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 kopii mapy, o której 
mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie– 4 egz..                                                                                                                                                          

5. 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. 

6. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew 
i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). 

7. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu inwestora lub urzędowo 
potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa 
w imieniu osoby fizycznej lub prawnej). 

8. Wypis z KRS (w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną) 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 

• 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

• 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury    
    

 
 
Należy potwierdzić zgodność wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów z oryginałami. 

 
 
 
 
             ......................................................                           ...................................................... 
                                                         (data)                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 

 
1 należy wskazać, z jakiego Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania będzie realizowane przedsięwzięcie  
2 należy wymienić wszystkie decyzje lub zgłoszenia wskazane w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie (…) 


