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WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY: Nekla, dnia ...............................  

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej)  

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

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

(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji)   

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

(nr telefonu kontaktowego, e-mail)     

 
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla 

ul. Dworcowa 10 

62-330 Nekla 

W N I O S E K  

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla 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 2019 r. poz. 

1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być 

wymagane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

…………………………..  

Załączniki: 

 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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 
kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

 poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

 mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność 
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa 
w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w 
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przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie 
wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3; 

 w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 4-5, 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, 
zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i 
wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu 
granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a 
zdanie drugie; 

 dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; 

 wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 
przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron 
postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały 
ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 
ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z 
zastrzeżeniem ust. 1a.  

 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, 
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji; 

 analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

 Dowód opłaty skarbowej w wysokości 205 zł. 

 Dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury. 

 

Inne załączniki: 
 
 

1. ………………………………….  
 

2. …………………………………..  
 

3. ………………………………… 
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WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA 

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 
przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 
1. rodzaju, cechach, 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 oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia, 

10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 
transeuropejskiej sieci drogowej, 

11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem, 

12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 
13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko, 
14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych 
na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem 
w formie elektronicznej. 


