
                                                                                                 Wilkowice, dnia………………  

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

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

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

(wnioskodawca/y – nazwa lub nazwisko/a oraz  

adres/y, telefon, fax, email) 

                                                        Wójt Gminy Wilkowice 

                                                      ____________________________ 
 

Wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia 

 

Stosownie do § ..... ust. ..... pkt ..... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2010 r. 

nr 213 poz. 1397 ze zmianami) zwracam się o wydanie wskazanej decyzji dla przedsięwzięcia 

polegającego na: 

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

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

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

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

realizowanego w …………………………………. 

przy ulicy/ach.................................................................................................…………….......... 

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

na parceli/ach pgr lub działce/kach nr ......................................................................................... 

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

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

w gminie katastralnej/obrębie ewidencyjnym ............................................................................. 

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

będącej własnością  (nazwa lub nazwisko/a oraz adres/y 

właściciela/li):...............................................................................................................................

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

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

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

 

(podpis/y wnioskodawcy/ów lub 

pełnomocnika/ów) 

 

 

         

 

 



Załączniki do wniosku: 

 

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

– raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną 

przedsięwzięcia. 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

3. 3 egzemplarze poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej 

o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. 

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) 

 

Opłata skarbowa: 

 205 zł – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

 17 zł – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz. 1282). 

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia określa: 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

3. Rodzaj technologii 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

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

energii 

6. Rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze 

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przyrodnicze 

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia 


