
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Solec-Zdrój  dnia ................................. 

    .............................................. 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

 

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

 

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

 

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

(upoważnienie + opłata skarbowa) 
 

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

 

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

 
 

 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na………………………………………………………………. 

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

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

które zgodnie z § /……/ ust. 1 pkt /…../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalniei znacząco oddziaływać na 

środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania 

decyzji ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Załączniki obowiązkowe: 

1. Raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (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) 1); 
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w przypadku 

zapytania o zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art.69 

ustawy ooś) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których 

mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b-u ustawy ooś (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 egzemplarze) 
1); 

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię 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 ustawy ooś zdanie drugie 2), 
4.  Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych 

danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 
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zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z 

wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 2); w przypadku przedsięwzięć innych 

niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś 3) mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na 

podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3; 
5. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-

5 4), 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 ewidencyjnej - 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 ustawy ooś zdanie drugie 2); 
6. 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, dla publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania 

ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z 

regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 

r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy 

z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 

Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej 

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji 

mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym oraz dla inwestycji w zakresie 

budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum 

Westerplatte 1 Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 
7. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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 ustawy ooś zdanie drugie 2). Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w 

dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie 

niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 
8. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince 

drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji 
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 205 zł - tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 
10. W przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale 

lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa wraz z dowodem 

wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 

 

 

 



 

1) karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być podpisane z 

podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego zespołem autorów oraz datą 

sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego 

zespołem autorów sporządzających raport o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś  

2)Zgodnie z art.. 75 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś za obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

rozumie się:1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w 

odległości 100 m od granic tego terenu; 

2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 

3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

3)art. 74 ust. 1 pkt 4: w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 4-5 4), 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 ewidencyjnej - 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 ustawy ooś zdanie drugie 2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


