
 

Wnioskodawca :        Dnia ...................................  

(podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia)  

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

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

...............................................................   Burmistrz Gminy i Miasta  

            Rudnik nad Sanem 

Pełnomocnik wnioskodawcy * :  

(tylko gdy ustanowiono pełnomocnika ) 

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

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

- WNIOSEK  

- O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

dla przedsięwzięcia polegającego na:  
 

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

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

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

które zgodnie z § ….. ust. 1 pkt ..… rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 20016 

poz. 71) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze / potencjalniei 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: zawsze. 
Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: potencjalnie. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ew. ....................................................  

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

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

w granicach oznaczonych linią ciągłą koloru .......................................... na załączonej mapie 

ewidencyjnej w skali 1:............ Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi koloru 

................................ zaznaczono obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji ……..  

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

Należy tu wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, przed którymi należy uzyskać 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 



 

 

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

 

Załączniki:  

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w 

trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia *  

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna 

przedsięwzięcia, zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w trzech egzemplarzach wraz z jej 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych *,  

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie (należy zaznaczyć granice tego terenu) oraz obejmująca obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie (należy zaznaczyć granice obszaru oddziaływania),  
4) mapa 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 w formie elektronicznej,  

5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

6) pełnomocnictwo *  

7) dowód zapłaty opłaty skarbowej  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 poz. 1827 z późn. 
zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


