
.........................................................................................                 Sobótka, dnia ....................................... 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

.........................................................................................                
adres                                                                                                            
nr telefonu kontaktowego ......................................................                       

........................................................................................................ 
imię i nazwisko pełnomocnika  

........................................................................................................ 
adres 

nr telefonu kontaktowego .................................................................... 
 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 
ul. Rynek 1 
55-050 Sobótka 

 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZGODY  NA  REALIZACJ Ę  PRZEDSIĘWZI ĘCIA 
 

Zgodnie z art. 73 ust. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), wnoszę o wydanie w/w decyzji 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

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

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

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

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

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

na działce nr   ............................................................ w obrębie:     .......................................................... 

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

2010 r. w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 

71, ) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być 

wymagane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji :……………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki obowiązkowe: 

� poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
(3 egz.), 

� 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; 

� raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych lub karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust 2 cyt. 
wyżej ustawy, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (3 egz.), 

� 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 

� 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 poświadczonej kopii 
mapy - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie 

�  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości (płatne z chwilą złożenia wniosku!): 
− 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
− 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

 

UWAGA!  z uwagi na konieczności przesłania w/w wniosku wraz z załącznikami do odpowiednich organów w 
celu uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, proszę dołączyć do wniosku wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla planowanego przedsięwzięcia, jeżeli plan ten został uchwalony - w 3 egz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 
 
wzór - zgodnie z art. 62a ust. 1 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) 
 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy  sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

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

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

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

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

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

 

3. Rodzaj technologii: 

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

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

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

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

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

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

(w punkcie tym należy przedstawić informacje o możliwych wariantach planowanego 
przedsięwzięcia - wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska, a także 
należy wskazać wariant wybrany do realizacji).  

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

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

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii: 

(w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia) 

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

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

 



6. Rozwiązania chroniące środowisko: 

(w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia) 

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

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

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

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

 

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: 

(w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia) 

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

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

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

 

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

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

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

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

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

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

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

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi  
w transeuropejskiej sieci drogowej: 

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

 

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące 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 oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: 

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

 
 
 



12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 
środowisko: 

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

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

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

14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

 

 

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

Podpis 

 

 

 - kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - 
kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. 


