
              Sadowne, dnia ....................... 
 
 
    pełna nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
 
                             adres 

telefon kontaktowy 

 Wójt Gminy Sadowne 

      ul. Kościuszki 3 

    07 –140 Sadowne 

 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1 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 ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) 

wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na:  

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

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

które zgodnie z § ..... ust. ..... pkt ..... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71) 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko jest wymagane / może być wymagane*. 
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania (zgodnie z art. 72 

ww. ustawy) ........................................................................................................................................... 

 

podpis wnioskodawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 
1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko - 3 egz. podpisane przez opracowującego + jego zapis w formie elektronicznej, 
a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną 
przedsięwzięcia - 3 egz. podpisane przez opracowującego + jej zapis w formie elektronicznej. 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną 
przedsięwzięcia - 3 egz. podpisane przez opracowującego + jej zapis w formie elektronicznej. 

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
z zastrzeżeniem pkt 5a) i 5b). 



4. Mapę 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 mapy w formie elektronicznej. 

5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem: 
a) jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ww. pkt 3, a także mapę wraz z zapisem 
elektronicznym, o której mowa w ww. 4, oraz wypis z rejestru gruntów, przedkłada się wraz z raportem 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

b) jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ww. pkt 3, oraz 
wypis z rejestru gruntów, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się 
ostateczne. 

6. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu inwestora lub urzędowo potwierdzoną za 
zgodność kopię pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej) 

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 

• 205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie załącznika część I pkt 45 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 r. Nr 783 ze zm.). Zwolnione z opłaty 
skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego; 

• 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (od każdego stosunku 
pełnomocnictwa na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej - Dz. U. z 2015 r. Nr 783 ze zm.). 

 
 

 


