
      ……………………….,dnia ……………………. 

Wnioskodawca:  

………………………………. 
(imię i nazwisko/ nazwa inwestora) 

 

………………………………. 
(adres) 

………………………………. 
(nr telefonu) 

     

Pełnomocnik (upoważnienie + opłata skarbowa): 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………. 
(adres) 

………………………………. 
(nr telefonu)         

        Burmistrz Miasta Brzeziny 

        ul. Sienkiewicza 16 

        95-060 Brzeziny 

 

 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 

wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………… 

Paragraf 

 

………………… 

Ustęp 

 

………………… 

Punkt 

 

………………… 

Podpunkt 

 

 

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



Załączniki: 
 

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 w trybie art. 69 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 - kartę informacyjną 

przedsięwzięcia;  

 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 

kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą następujące informacje: 

a) rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia,  

b) powierzchnie zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,  

c) rodzaj technologii,  

d) ewentualne warianty przedsięwzięcia,  

e) przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,  

f) rozwiązania chroniące środowisko,  

g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,  

h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,  

i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 

 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

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

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji oraz podziemne składowanie odpadów oraz decyzji określającej szczegółowe 

warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej 

części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę 

sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 

przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie;  

5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w 

przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby); 

7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 

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. 

 


