
   ................................. dnia ............................ 
 
 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
……………………………………………… 
Adres i nr telefonu 
 
……………………………….. 
imię i nazwisko pełnomocnika  
 
................................................... 
Adres i nr telefonu 
 

                                                                                        Wójt Gminy Ojrzeń  
 
 

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

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 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. Uz 2017r, poz,. 
1405 z póżn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na: 
.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
na działkach oznaczonych nr ewid. ............................... obręb:......................... 
 
Rodzaj przedsięwzięcia.   
Zgodnie z §.   ust......pkt.............. Rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z. 2016, poz. 71), przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące 
zawsze znacząco/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o1: 
 
..................................................................................................................................... 
 
 

1. Podać nazwę np. pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie wodno 
prawne   itp. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie 
wynikającym z procedury załatwienia przedmiotowej sprawy. 

 
      
    Podpis wnioskodawcy 
 
 



 
 
 

 
 
Załączniki obowiązkowe: 

 
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z 
jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona 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 (Dz. U. z 
2017 poz. 1405 z późn. zm.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznym nośniku danych;  

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

5. wypis z ewidencji gruntów 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 - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

              
Opłaty należy wnieść w dniu składania wniosku, na rachunek  Urządu Gminy Ojrzeń lub w kasie, Urzędu,  
I piętro  

 
 
Inne załączniki: 
 

1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem 
inwestycji 

2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji  
3. inne ............................................................................................................................................ 

 
 
 

 

 


