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……………………………………………… 
 (Imię i nazwisko/ nazwa Inwestora) 

 

……………………………………………… 
 (Adres zamieszkania / siedziby) 

 

……………………………………………… 
 (nr telefonu kontaktowego, e–mail ) 

 

……………………………………………… 
 (Imię i nazwisko pełnomocnika)  
 

……………………………………………………….. 

 (Adres zamieszkania / siedziby) 

 

……………………………………………… 
 (nr telefonu kontaktowego, e–mail)  

 

        Kaźmierz, dnia ………………….  

 

 

        Wójt Gminy Kaźmierz  

        ul. Szamotulska 20 

        64 – 530 Kaźmierz  

 

W N I O S E K  

 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

 

 Na podstawie art. 73 i 74 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wnoszę o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na (nazwa przedsięwzięcia, rodzaj):  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, ulica, numery ewidencyjne działek): 

…………………………………………………………………………………………………

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

Decyzja stanowić będzie załącznik (zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko) do wniosku o decyzję/pozwolenie/zezwolenie/koncesję** pn.: 

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

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

wydawanej/go** przez ………………………………………………………………………... 
 (nazwa i adres organu wydającego) 

 

 
       …………………………………………… 

        (podpis Wnioskodawcy/pieczęć) 
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Załączniki:  

 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia – w formie pisemnej oraz zapis w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 4 egzemplarze * 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej 

lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, przez który 

rozumie się: 

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie 

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem** 

3. Mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzona w skali 

umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy 

wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, przez który rozumie się: 

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie 

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem**/*** 

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 w wariancie zaproponowanym przez 

wnioskodawcę ,tj. z zaznaczonym: 

- przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obszarem znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, wraz  z wyznaczona odległością 100 m od granic tego 

terenu 

- obszarem obejmującym działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem 

Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, 

za wyjątkiem przedsięwzięć dla których należy złożyć mapę sytuacyjno – wysokościową. 

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

elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków, 

pozwalający na ustalenie stron postepowania, 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 
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oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, 

przez który rozumie się: 

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie 

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 

zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które 

może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej 

aktualnym przeznaczeniem 

6. 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 

1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.)** 

8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 

9. Pełnomocnictwo** 

10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa** 
 

 

* 5 egzemplarzy jeżeli przedsięwzięcie stanowi instalację w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014r. poz. 1169) 

** niepotrzebne skreślić  

***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, III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: 

- koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji 

na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na 

podziemne składowanie odpadów, oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla  – udzielanych na 

podstawie ustawy z dnia 9  czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

- decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem 

i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykorzystania koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych 

na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

- decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na 

poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9  czerwca 2011r. 

Prawo geologiczne i górnicze 

- decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopalin  - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 

lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne  i górnicze 

****w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) 
 

 

UWAGI 

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi zawierać informacje zgodnie z art. 62a Ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r.  poz. 283 ze zm.). 

Kartę informacyjna przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawca jest zespół 

autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty 

informacyjnej przedsięwzięcia  

 

W przypadku stwierdzenia przez organ wydający decyzję środowiskową obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Inwestor przedłoży raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko zgodny z zakresem określonym w postanowieniu w/w organu w 4* egzemplarzach w formie pisemnej 

oraz z  zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 



 4 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje zgodnie z art. 66 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

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

Raport musi zawierać datę sporządzenia, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą 

raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska 

i podpisy członków zespołu autorów. 

Do raportu należy załączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół 

autorów – kierującego tym zespołem, o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk 


