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(wnioskodawca) 

  
Przeworsk,   ........................................................................ 

               (data) 

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

 

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

(adres do korespondencji) 

 

 

 

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

(numer telefonu) 

 

 

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

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

 

 

  

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

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

(adres do korespondencji) 

 BURMISTRZ 
MIASTA PRZEWORSKA 
 

UL. JAGIELLOŃSKA 10 
37-200 PRZEWORSK 

 
 

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

(numer telefonu) 

 
 
 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

na podstawie art. 71 ust. 2 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. 2018 r. poz. 2081)  

zwracam się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

na działkach nr ewid. ........................................................................................................................................................................................................................................................................… 

o powierzchni  …........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..... 

położonych w  ………………………………………………………………………………………………………………..……….......................................................................................................................... ... 

                 
         Ww. przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) 
kwalifikuje się, jako: 

   przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  
   (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia) 

 

   przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  
   (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                       (czytelny podpis) 
 
 



 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2081), do 
wniosku  
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięciana środowisko (zawierający informację, o których mowa w art. 66 ww. ustawy), a w przypadku, gdy 
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną 
przedsięwzięcia (sporządzoną zgodnie z art. 62a 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), 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapa 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, 

4) 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, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową 
sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

5) 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; (z wyłączeniem wniosków określonych w art. 74. ust. 1 pkt 5 ww. ustawy), 

6) 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, 

7) 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,  

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), 

9) w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (odpis, wypis 
lub kopia - zgodnie z art. 33. § 3 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2096 ze zm.), 

10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 
przedsięwzięcia przekłada się w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie  
oraz każdego organu opiniującego wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (4 egz.). 
 
 

OPŁATY: 
 

 205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* 

 105 zł - przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby * 

 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo* 
* według stawki określonej w części I ust. 45, kol. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1044 z późn. zm.)  

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji 

 

SPOSÓB DOKONANIA OPŁATY SKARBOWEJ: 

 w kasie Urzędu Miasta Przeworska ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pokój nr 115, piętro I  

 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Przeworska nr: 38 1020 4391 0000 6502 0215 1066   
(dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) 

 



 

 

WYTYCZNE DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia powinny być podane podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, 
umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 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 lub 
określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ww. ustawy. 

Karta informacyjna sporządzona zgodnie z art. 62a 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 powinna 
zawierać dane dotyczące: 
1) rodzaju (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), cech, skali (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 m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres), 

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów 

budowlanych) 

 powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie 

 powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie 

 powierzchnia użytkowa planowanego obiektu, 

3) dotychczasowego sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych 

4) pokrycia szatą roślinną  

 szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji 

 szata roślinna planowana  

 określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią, 

5) rodzaju technologii (w odniesieniu do istniejącej i/lub planowanej działalności – ogólna charakterystyka przedsięwzięcia), 

6) wariantów przedsięwzięcia  

 wariant zerowy – opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (nie 

stanowi on dodatkowego wariantu przedsięwzięcia)   

 wariant proponowany przez wnioskodawcę  

 racjonalny wariant alternatywny  

 wariant najkorzystniejszy dla środowiska, 

7) przewidywanych ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe 

zapotrzebowanie na energię: 

 elektryczną (kW/MW)  

 cieplną (kW/MW)  

 gazową (m3/h) 

 inne (jakie);  

8) rozwiązań chroniących środowisko (należy wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, 

których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów, jakości 

środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny lub zminimalizuje uciążliwości, tam gdzie tych 

standardów nie ustalono), 

9) rodzaju i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań 

chroniących środowisko, w tym związane z: 

 emisją do powietrza i zasięg oddziaływania,  

 emisją hałasu i zasięg oddziaływania,  

 ilością i sposobem odprowadzania ścieków socjalno–bytowych,   

 ilością i sposobem odprowadzania ścieków przemysłowych,  

 ilością i sposobem odprowadzania wód opadowych i roztopowych,   

 rodzajem, przewidywaną ilością i sposobem postępowania z odpadami oraz ich wpływ na środowisko,  

 danymi dotyczącymi innych wprowadzanych do środowiska substancji lub energii, 

10) możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

11) obszarów podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach 

ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

12) przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych (znajdujące 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 przed.); 

13) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

14) prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem 

dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

15) obsługi komunikacyjnej: 

 lokalizacja zjazdów (dane dotyczące miejsc parkingowych)  

 ilość samochodów osobowych (szt./dobę), 

 ilość samochodów ciężarowych (szt./dobę) 

12-02-2019 



16) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że 

mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane 

standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest zespół autorów  
– kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty przedsięwzięcia 


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

