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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1
 
     

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

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

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

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

(pełnomocnictwo + dowód zapłaty opłaty skarbowej 

od udzielonego pełnomocnictwa)

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

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

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

polegającego

na: .......................................................................................... ......................................................

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

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

................................................................................................,które  zgodnie  z  §……ust.1

pkt……rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o

oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.U.Nr  257,  poz.2573  ze  zm.)2 kwalifikuje  się  jako

przedsięwzięcie  mogące  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  lub  mogące

potencjalnie  znacząco  oddziaływać,  dla  którego  sporządzenie  raportu   o  oddziaływaniu

na środowisko jest wymagane/może być wymagane3. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  będzie niezbędna do uzyskania decyzji

………………………………………………………..........................................................…4.

W załączeniu przedkładam:

1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich;

2. 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia  zawierające dane, o których mowa w art.3 ust.1 pkt

5 ustawy z 3 .10.2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (  Dz.U.Nr  199,  poz.  1227)

lub 3 egzemplarze raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z ich zapisem w formie

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej  lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty dokonaną na konto: Urząd

Gminy  Kluki,  BS Kleszczów O/Kluki  ,  16  8978  0008  0061  5914  2000  0050  w wysokości  205,00  zł

(słownie: dwieście pięć złotych) 5

                                                                                          ……………………………………
                                                                                                      podpis wnioskodawcy

WÓJT GMINY KLUKI
97-415 Kluki 88



Objaśnienia:

1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć

do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr.  257,  poz.  2573  z  późniejszymi

zmianami),  dla  których  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  jest

obligatoryjne, 

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu

Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  kryteriów  związanych  z  kwalifikowaniem

przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr.  257,  poz.  2573

z  późniejszymi  zmianami),  dla  których  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na

środowisko jest fakultatywne, 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana także dla inwestycji, których nie 

wymieniono w ww. rozporządzeniu, a które mogą negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione

w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W takim przypadku nie powinno przywoływać się tego

rozporządzenia, a jedynie fakt oddziaływania na Naturę 2000.

3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję-  

   wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w §3  ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być 

   wymagane.

4. Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 ustawy z 3 .10.2008 r. o udostępnianiu  

 informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania  na  środowisko  (  Dz.U.Nr  199,  poz.  1227),  które  będą  wymagać  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.

5. Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej 

załącznik nr 1, cz. I, ust. 45. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)


