
 ............................................................ 
(miejscowość, data) 

 
WNIOSKODAWCA: 

Imię i Nazwisko (nazwa): 

...................................................................................................................... 
(REGON) ................................................................................................................................................ 

Miejsce zamieszkania (adres siedziby): 

a) kod, miejscowość, ulica, numer 

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

b) telefon(y) ................................................................................................. 

fax......................................... 

                                                   Wójt Gminy Sulików 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE 

DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO 

ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ 

NA ŚRODOWISKO. 

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1 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 (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwaną dalej ooś, wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

Zgodne z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), określenie planowanego 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 
....................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomości(-ściach) oznaczonej(-nych) w ewidencji 

gruntów pod numerem ewidencyjnym: 

……………………………………………………….…….obręb ……. jedn. ewidencyjna  

……………………………………………………….…….obręb ……. jedn. ewidencyjna  

……………………………………………………….…….obręb ……. jedn. ewidencyjna  

 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: 

 

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

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

(należy wpisać rodzaj decyzji, zgłoszeń, określonych w art. 72 ust.1 i ust. 1a, ust. 1b  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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) 
 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66 ustawy ooś),  a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił 

o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś- kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko składa się w formie pisemnej oraz na informatycznych  nośnikach 

danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego 

postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być osoba, o której mowa w art. 74a ustawy ooś.  

 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej  

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany  obszar, o którym mowa  w art. 74 

ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś. 



 

3. Mapę, 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, o którym mowa w art. 74  ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś , wraz z wyznaczoną odległością, o 

której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy ooś; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 

ustawy ooś, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 

ust. 1 pkt 3 ustawy ooś; 

 

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

prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć 

dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w 

sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy ooś – mapę przedstawiającą dane  

sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 

którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś. 

 

 

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 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, o 

którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a ustawy ooś.  

 

6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie 

przewidziane są do realizacji. 

 

7. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

 

 

8. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 

planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

tak 

nie dotyczy*) 

 

9. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

tak 

nie dotyczy*) 

 

10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

tak 

nie dotyczy*) 

 

11. Inne: 

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

 

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

 

 

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

(data) (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

*) niepotrzebne skreślić 

 


