………………………………………
(miejscowość i data)
Imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon
lub/i imię i nazwisko pełnomocnika, adres, telefon

ADRESAT1

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
dla przedsięwzięcia polegającego na: …………………………… (nazwa przedsięwzięcia), które
zgodnie z § …… ust. …… pkt ……2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie3 znacząco oddziaływać na
środowisko.

/podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika/

Załączniki:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (44 egzemplarze + forma
elektroniczna)5 lub karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze + forma
elektroniczna)6.
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę7 8.

1

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 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, tj. np. wójt, burmistrz, prezydent,
regionalny dyrektor ochrony środowiska lub inny.
2
Należy podać kwalifikację przedsięwzięcia zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3
Należy wskazać rodzaj przedsięwzięcia: zawsze znacząco czy potencjalnie znacząco oddziałujące na
środowisko.
4
Jeden egzemplarz dla organu prowadzącego postępowanie oraz po jednym egzemplarzu dla każdego organu
opiniującego i uzgadniającego biorącego udział w postępowaniu. Standardowo będą to 4 egzemplarze, po
jednym dla: Wójta/Burmistrz/Prezydenta, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Zarządu Zlewni.
5
W przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko.
6
W przypadku przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko lub wraz z wnioskiem
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko.
7
Przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia rozumie się m.in. przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, a także
działki, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 2 i 3 ustawy.

3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną
odległością 100 m od terenu inwestycji (mapę dołącza się w wersji papierowej
i elektronicznej)9.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego
braku10.
5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej,
wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, 11, obejmujący
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji12.
7. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne13.
Uwaga:
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt
6 (wypisu z rejestru gruntów lub inny dokumentu pozwalającego ustalić strony w postępowaniu).
W razie wątpliwości organ może jednak wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
Do wniosku dołączyć należy również pełnomocnictwo (jeśli ustanawiamy pełnomocnika
w sprawie) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205,00 zł) oraz za
udzielenie pełnomocnictwa (17,00 zł).

8

W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5
ustawy, 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, będzie to mapa sytuacyjno – wysokościowa sporządzona w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
9
Dla przedsięwzięć innych niż wymienione wyżej, mapę sporządza się na podkładzie mapy ewidencyjnej,
o której mowa wcześniej.
10
Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska z wyłączeniem przedsięwzięć wskazanych w art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy.
11
Dokument ten powinien pozwolić na ustalenie stron postępowania, tj. zawierać co najmniej numer działki
ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
podmiotu ewidencyjnego.
12
Dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na
podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
13
Dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła,
przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną
modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci
chłodniczej.

