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I GMINY WRZEŚNIA 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na:

które  zgodnie  z  §  ......  ust.  1  pkt.  .......  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września 2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.) kwalifikuje się
jako  przedsięwzięcie  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  którego  sporządzenie  raportu
o oddziaływaniu  na  środowisko  jest  wymagane/może  być  wymagane.  Decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

Załączniki:
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko lub

       
karta  informacyjna  przedsięwzięcia  w  czterech  egzemplarzach  wraz  z  jej  zapisem  w  formie
elektronicznej, 

poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej,
obejmującej  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obszar
znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,

mapę,  w postaci  papierowej  oraz  elektronicznej,  w  skali  zapewniającej  czytelność  przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z
zaznaczonym  obszarem   znajdujący  się  w  odległości  100  m  od  granic  terenu,  na  którym  będzie
realizowane  przedsięwzięcie;  w  przypadku  przedsięwzięć  innych  niż  wymienione  w  pkt  5  mapę
sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,

wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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,  obszar znajdujący się w odległości  100 m od
granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

dowód opłaty skarbowej w wysokości 205zł. 
.........................................................................

                   podpis wnioskodawcy 



WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta informacyjna przedsięwzięcia -  to w rozumieniu 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 -  dokument  zawierający  podstawowe
informacje o planowanym przedsięwzięciu.
Karta  informacyjna  przedsięwzięcia  powinna  zawierać  podstawowe  informacje  o  planowanym
przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności
dane o:
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej

sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody  oraz  korytarzach  ekologicznych,  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia,

10) wpływie  planowanej  drogi  na  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  w  przypadku  drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

11) przedsięwzięciach  realizowanych  i  zrealizowanych,  znajdujących  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 przedsięwzięciem,

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych  ilościach  i  rodzajach  wytwarzanych  odpadów  oraz  ich  wpływie  na

środowisko,
14) pracach  rozbiórkowych  dotyczących  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na

środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych
na podstawie odrębnych przepisów.
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 informacyjnej przedsięwzięcia.
Kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  należy  przedłożyć  w  czterech  egzemplarzach  wraz  z  jej
zapisem w formie elektronicznej.
Opłatę skarbową należy uiścić na numer konta Gminy Września: 
68 9681 0002 0011 1474 0179 5820 


	Pole tekstowe 1: 
	TextBox: 
	TextBox2: 
	TextBox_2: 
	TextBox_3: 
	TextBox_4: 
	TextBox1: 
	OptionButton: Off
	OptionButton_2: Off
	OptionButton_3: Off
	OptionButton1: Off
	OptionButton_4: Off
	OptionButton_5: Off
	TextBox_5: 


