
 

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 

Sprawę załatwia: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, 

pokój nr 18, telefon: 68 4109 762)  

 

 Opłaty: 

Opłaty skarbowe :  

1. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej                

    (Dz.U. z 2015 r. poz.783) opłata skarbowa w wysokości 205 zł obowiązuje z chwilą  

    złożenia wniosku. 

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Krosno Odrzańskie, dnia.................................... .... 

 

 

imię i nazwisko / nazwa  

adres:......................................................................... ..... 

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

(upoważnienie + dowód wniesienia opłaty skarbowej) 

 

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego  

                                                                                                                           ul. Parkowa 1  

                                                                                                         66-600 Krosno Odrzańskie  

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* 

 

dla przedsięwzięcia polegającego na  

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

które zgodnie z §…. ust. l pkt ….. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397) 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie znacząco oddziaływać  

na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może 

być wymagane
1
. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

będzie niezbędna do uzyskania decyzji
2 

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

 

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

                                                                                                            /podpis wnioskodawcy/ 



 

Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 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 2013 r.  poz. 1235): 

 

 w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ww. ustawy ,  
a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko         
- kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5  
ww. ustawy; 

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

 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 lub 5, 

ww. ustawy, 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  

 dowód uiszczenia opłat skarbowych ( za pełnomocnictwo i decyzję).  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada 

się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. 

 

Z reguły dane zawierające wstępne informacje o przedsięwzięciu załącza się do wniosku  
dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany 

razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).  

 
1 

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: 
wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może 
być wymagane. 

2 
Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art.  72 ust 1 ww. ustawy, które będą wymagać 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

 

 

 



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 (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) 

Nazwa zadania: 

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

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

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

 

1. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

2. Dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m
2
, właściciel: imię nazwisko, 

adres): 

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

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

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

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

3. 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, 

 

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystania i pokrycia  nieruchomości szatą roślinną: 

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

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

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

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

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

5. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

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

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

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

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

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

6. Opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia: 

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

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

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

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

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

7. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:  

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

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

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

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

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

 



w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną.........................................kW/MW, 

 cieplną................................................kW/MW, 

 gazową...............................................m
3
/h. 

 

8. Rozwiązania chroniące środowisko: 

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

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

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

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

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

9. 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 (m
3
/dobę) 

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

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

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych (m
3
/dobę) 

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

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

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych (m
3
/dobę) 

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

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

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 

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

 

 



e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń 

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

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

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

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

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

11. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (t. j. z 2015 r. poz. 1651) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

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

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

 

 

 

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

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia: 

 

I. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 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 2013 r. poz. 1235), do których zalicza się: 

1. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), dla których 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne  
(art. 71 ust. 2 pkt 1); 

2. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne  
(art. 71 ust. 2 pkt 2). 

II. postanowienie w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania  

na obszar Natura 2000 wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy  

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron ie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013r. poz. 1235), do których zalicza się: 

- przedsięwzięcia, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które      

nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony.  

 

http://www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl/filesystem/Dz.U.N%20257,poz.2573z%20p%20zm.doc
http://www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl/filesystem/Dz.U.N%20257,poz.2573z%20p%20zm.doc

