
INWESTOR               Sułkowice, dnia ......................... 

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

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

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

(ulica) 

...........................................    Burmistrz Gminy Sułkowice 

(kod pocztowy, miejscowość) 

...........................................    Rynek 1 

(telefon kontaktowy) 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)   32-440 Sułkowice 

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

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

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

(adres) 

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

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 353), zwracam się o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
które zgodnie z § ......ust 1 pkt ............................rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 71) 
kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące  potencjalnie/zawsze1  znacząco oddziaływać 

na środowisko. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji: 

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

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

 

................................................... 
  /podpis wnioskodawcy/  

Załączniki: 
1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem elektronicznym) - art. 74 ust. 2 

ustawy).                              

2) Kartę informacyjną przedsięwzięcia– dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko lub gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 (w trzech 

egzemplarzach wraz z ich zapisem elektronicznym).                 

3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie ono oddziaływać 

(z zaznaczonym przebiegiem granic - w trzech egzemplarzach).                
a) 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.  
 

1    niepotrzebne skreślić 



4) W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, zamiast 

kopii mapy, o której mowa wyżej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).               

5) Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.             

6) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w trzech egzemplarzach).         

7) Pełnomocnictwa w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, 

gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).                            

8) Opłata skarbowa w wysokości 205zł za wydanie decyzji i 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

zgodnie z ustawą 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) 

płatna w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sułkowicach: BSR w Krakowie Oddział w 

Sułkowicach nr konta 86 8589 0006 0170 0000 0068 0012 .                             

 

 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 353) ilekroć w ustawie jest mowa o karcie informacyjnej przedsięwzięcia - rozumie 

się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich 

wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

3) rodzaju technologii, 

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej 

każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, 

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej. 

 

 

 


