Grodzisk Wielkopolski, dnia...................…
.................................................................
imię i nazwisko / nazwa Inwestora
................................................................
adres

Urząd Miejski
ul. Stary Rynek
62-065 Grodzisk Wielkopolski

nr telefonu kontaktowego.......................
...............................................................
imię i nazwisko pełnomocnika
(upoważnienie + opłata opłata skarbowa)
...............................................................
adres
nr telefonu kontaktowego....................…
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 oraz 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 (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.), wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
na działce/działkach o nr ew.:……………………………….w obrębie……………...…………….
Wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone jest do § ......... ust. ............. pkt .................
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 r, poz. 1839)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie
niezbędna do uzyskania decyzji:……………………………………………………………………….
Planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest/nie jest2 jako instalacja, o której mowa w
art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2018 r,
poz. 799 ze zm.).
.............................................................
Podpis wnioskodawcy
1

Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy ooś, przed którymi należy
uzyskać decyzje środowiskową.
2

Rodzaje instalacji zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
(Dz. U. z 2014, poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jeśli
planowane przedsięwzięcie jest zakwalifikowane do ww. instalacji, należy załączyć dodatkowo 1 egz.
karty informacyjnej przedsięwzięcie lub raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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Załączniki obowiązkowe


poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej , w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;



mapa 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, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o o której mowa w
ust.3 a pkt 1, w przepadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza
się na pokładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3,



karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w 4 egzemplarzach zgodnie z art. 62a
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieneiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych w 4 egzemplarzach;



raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach (w
przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w
4 egzemplarzach. Raport winien zawierać oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1
pkt 19 a 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 (Dz. U. Z 2018 r, poz. 2081)



wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub
elektronicznej,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;



Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6 w razie wątpliwości organ może wezwać Inwestora o dołączenie dokumentu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron
postępowania przekracza 10.

dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miejski w Grodzisku
Wielkopolskim , Bank Spółdzielczy Grodzisk Wlkp. 5890630008 0000 0011 1100 0001


Objaśnienia:
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2
oraz art 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do których zalicza się:
1. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest
obligatoryjne (art. 71 ust. 2 pkt 1).
2. Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w ww. rozporządzeniu,
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 71 ust. 2
pkt 2).
3. Przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 96
ust. 1).
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4. link do 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 (Dz. U z 2018 r poz. 2081
ze zm.).
5. Wszystkie w/w załączniki muszą być podpisane podpisem elektronicznym
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