/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/

/miejsce, data/

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Dla przedsięwzięcia polegającego na:……………………………………………….
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 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące
zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji :

___________________________
/podpis wnioskodawcy/

Karta informacyjna przedsięwzięcia
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia……………

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną…………
3. Rodzaj technologii …………..
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia ……………
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz
energii…………..
6. Rozwiązania chroniące środowisko………………
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko…………………
.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko…………..

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia…………………….
10. Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych znajdujących się
na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w
obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania się oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem. …………………
11. Ryzyko wystąpienia
budowlanej………..

poważnej

awarii

lub

katastrofy

naturalnej

i

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na
środowisko. ………………….

______________________________
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki
1) Opłata skarbowa 205 zł.
2) Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma
elektroniczna)i;
3) 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 obejmująca obszar, na który będzie ono
oddziaływaćii;
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
5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
i

Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany
razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
(wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).
ii

Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje
geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin, zaś mapa ewidencyjna stanowi
załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć.

