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……….…………….., dnia…………….. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Nekli 
ul. Dworcowa 10  
62-330  Nekla  

W N I O S E K  
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

polegającego 

na………………………………………………………………………………............……………

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

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

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

Nazwa Inwestora 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Adres i nr telefonu Inwestora 

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

……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ( pełnomocnika ) 

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

……………………………………………………… 

Adres i nr telefonu 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis wnioskodawcy 

 

…………………………..  



Załączniki obowiązkowe: 
• Trzy egzemplarze (oryginał i dwie kopie) Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko określonych w § 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r.) 
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

• Trzy egzemplarze (oryginał i dwie kopie) Karty informacyjnej przedsięwzięcia (w 
przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w § 3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r.) wraz z ich 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – druk OŚ-01-02. 
Wzór karty informacyjnej do pobrania:  
− w sekretariacie (parter) 
− lub na stronie internetowej www.nekla.pl  

• Trzy egzemplarze kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez właściwy organ 
(Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, ul. Moniuszki 10, 62-200 Września) mapy ewidencyjnej, 
obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który 
będzie oddziaływać.  

• Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać.  

• W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał 
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

• W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo. 

Inne załączniki: 
 
 

1. ………………………………….  
 

2. …………………………………..  
 

3. ………………………………… 
 
 
 
Forma odbioru dokumentu: 
 

Osobiście 
 

Doręczona za pośrednictwem poczty 
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http://www.nekla.pl/

