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.........................................................................................                                     Żagań , dnia ............................ 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

 
.........................................................................................               Urząd  Gminy Żagań 
adres                      
                                                                                          ul.  Armii Krajowej 9   
nr telefonu kontaktowego ......................................................                        68-100 Żagań 
 
 

........................................................................................................ 
imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej) 

 
........................................................................................................ 
adres 

 
nr telefonu kontaktowego .................................................................... 

 
 
 
 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH1 

 
          Na podstawie art. 71, 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 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
które zgodnie z § …….. ust. 1 pkt ………    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.71), 
zaliczane jest  do  przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco/ mogących potencjalnie znacząco* 
oddziaływać na środowisko dla , których jest wymagane / może być wymagane*   przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
Inwestor stara się / nie stara się * o uzyskanie środków z Unii Europejskiej na ww. przedsięwzięcie. 

 
 

* niepotrzebne skreślić  
 
                                                                                     
 
                                                                                           ……………………………………….. 
                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/ 
 

Załączniki obowiązkowe: 

 

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-kartę informacyjna przedsięwzięcia  - 3 egz.  + na   
elektronicznym nośniku danych;    
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2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę 
informacyjną przedsięwzięcia   –  3 egz. + na  elektronicznym nośniku danych.  

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie + 2 kopie

**
; 

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 + 2 kopie; 

5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany 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, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
          - 205 zł

2
 - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację                

                         przedsięwzięcia 
          - 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
           Opłatę skarbową   wnosi się na rachunek organu: 
          - gotówką w kasie Urzędu Gminy  lub  
          - przelewem na konto Urzędu Gminy –BZ WBK S.A. o/ŻAGAŃ 9610902558-0000000-64  0000 142  
 
Uwaga: 
 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  pkt 
3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w  pkt 4, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w   pkt 
5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 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  pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w  pkt 5, przedkłada się w 
terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

 

Objaśnienia: 
1
 Zgodnie z art. 71 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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 
353 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięcia.  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  określony 
został w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.71)  
      
2
 Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – załącznik nr 

1, cz. I, ust. 45.  (t.j. Dz.U.2015.783  ze zm.) 
 
3
 Karta informacyjna przedsięwzięcia – 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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) jest to dokument  zawierający podstawowe 
informacje o planowanym przedsięwzięciu.   

 
 
 ** ilość egzemplarzy związana jest z koniecznością przekazywania ich w toku postępowania do innych organów i jednostek celem 
uzyskania niezbędnych wymaganych prawem opinii i uzgodnień. 
 
 
Uwaga! 
Wnioski winny być wypełnione w całości, czytelnie i zawierać informacje wg najlepszej wiedzy składającego wniosek. 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA3 

  
  
1)   rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np.   

      parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym   

      lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej),  

  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
      dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb,   

      powierzchnia w m
2
, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres) 

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

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

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

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

2)   obsługa komunikacyjna:  

 lokalizacja wjazdu i wyjazdu……………………………………………………………………………….. 

 ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach 

przyległych…………………………………………………………………………………………………… 

 ilość samochodów osobowych (szt./dobę)………………………………………………………………. 

 ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)……………………………………….. 

 

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy      

      sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

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

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka 

istniejącego i planowanego przedsięwzięcia) 

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

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

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

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

5) ewentualne warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na 

niepodejmowaniu przedsięwzięcia) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym 

szacunkowe zapotrzebowanie na energię: 

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

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

 elektryczną ……………………… kW/MW  

 cieplną       ……………………….kW/MW 

 gazową      ……………………….m
3
/h 

 

7) rozwiązania chroniące środowisko 

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

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

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

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

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

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

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno–bytowych 

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

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

b) rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

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

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

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 

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

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

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 

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

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

e) emisje do powietrza i zasięg oddziaływania  

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

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

f) emisje hałasu i zasięg oddziaływania 

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

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

g) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń 

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

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

 

9) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

przyrody  (t.j. Dz.U. z 2013r.,  poz. 627 ze zm.)    znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

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

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

 

11) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania  

(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, 

że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem 

zakładu lub innego obiektu. 

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

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

 

Data……………………. 
 

.........................................................................                      
   (podpis wnioskodawcy lub autora karty informacyjnej) 

 


