
Wnioskodawca:      ………………………………….. 
                  (miejscowość i data) 

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

.......................................................... 
         (imię i nazwisko lub nazwa) 

..........................................................                                      Wójt Gminy 

..........................................................                                      Sulmierzyce 

       (adres zamieszkania lub siedziba) 

 

.......................................................... 
       (telefon kontaktowy, fax, e-mail)         

 

 

Wniosek 

o wydanie/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia  

 

Wnoszę o wydanie/zmianę* decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

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

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

..........................................na nieruchomości obejmującej działkę /i/ oznaczoną/e/ w ewidencji 

gruntów nr............................................................... obręb................................położonej w 

miejscowości.............................................................................w gminie Sulmierzyce, zgodnie 

z §…... ust. ….. pkt …... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz. 71). 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie/ nie będzie* realizowane z udziałem środków 

unijnych ………………………………………………………………………………………  

( z jakiego programu i priorytetu) 

 

 

        

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

                  /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 



Załączniki: 

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + 3 kopie wersji 

elektronicznej nieedytowalnej) lub karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + 3 

kopie wersji elektronicznej nieedytowalnej)
 i
  

2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany 

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

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
4,5

; 

3. 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; 

4. 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 imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego,  obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania 
6
; 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i 

krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji; 

6. analiza kosztów i korzyści, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, 

przebudowie lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej 

powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, o których mowa w art. 10a ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

7. opłata skarbowa
8
; 

8. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w 

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

 
                                                           
i
 Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany 

razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 
4
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje 

geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin oraz przedsięwzięć 

dotyczących urządzeń piętrzących, zaś mapa ewidencyjna stanowi załącznik do wniosków o decyzje o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć.  
5
 Z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b ustawy ooś. t.j. ust. 1a: jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, dla 

przedsięwzięć z I grupy oraz z grupy II, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny ooś kopię 

mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron 

postępowania, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;  

ust.1b: w przypadku jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów lub 

inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym postanowienie stało się ostateczne 
6
 Z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a -1c ustawy ooś: ust. 1a i ust. 1b j.w.; ust. 1c: jeżeli liczba stron postępowania 

przekracza 20 dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, 

oraz dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się dokumentu 

pozwalającego na ustalenie stron postępowania. 
8
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł zgodnie  

z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 

 

 

 


