Chełmek, dnia …………………………………….
…………………………………………
Imię i nazwisko/ nazwa Inwestora

………………………………………….
Adres i nr telefonu

…………………………………………
Imię i nazwisko pełnomocnika

…………………………………………..
Adres i nr telefonu

Burmistrz Chełmka
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 710 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 ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na* …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
realizowanego na działkach ewidencyjnych nr …………………………………………. Obręb……………………………
przy ul. …………………………………………………………… w ……………………………………….. w granicach
oznaczonych linią ciągłą na załączonej mapie ewidencyjnej. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia
został określony na mapie ewidencyjnej……………………………………………………… (określić sposób
zaznaczenia).
Zgodnie z § …………… ust. ……………. pkt …………. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko jest wymagane/ może być wymagane** (niewłaściwe skreślić).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji***
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………….…………..…………………………………
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

Załączniki obowiązkowe:
1. Raport o oddziaływaniu na środowisko – w 3 egz. Wraz z jego zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, lub
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko – w 3 egz. wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych.

3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Mapę 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.
5. 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.
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. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
a. 205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b. 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo lub prokurę.
Płatne w dniu składania na wniosku, na rachunek organu:
Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek
42 8110 0000 0000 1283 2000 0009
Inne załączniki:
1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 przy inwestycjach liniowych, z zakreślonym terenem
inwestycji,
2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji,
3. inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………

KOMENTARZ DO WZORU:
*Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 u.u.i.ś. „PRZEDSIĘWZIĘCIE” oznacza zamierzenie budowlane lub inną
ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu,
w tym również wydobywaniu kopalin. W literaturze wskazuje się, że tak rozumiane przedsięwzięcia
należy utożsamiać ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu wymagającą ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
** w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ
właściwy do wydania tej decyzji przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Prowadzenie takiej oceny jest wymagane w przypadku planowanych: 1) przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko, a także, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzi w drodze postanowienia obowiązek jej przeprowadzenia. Sporządzenie
raportu jest wymagane w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 rozporządzenia, natomiast
może być wymagane w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia.
*** Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej poprzedza uzyskanie innych decyzji,
które są wymagane w procesie inwestycyjno-budowlanym, wymienionych w art. 72 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) (m.in. decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji zatwierdzającej projekt
budowlany, decyzji na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części). Celem postepowania jest zidentyfikowanie
zagrożeń dla środowiska oraz stworzenie rozwiązań minimalizujących szkodliwy wpływ
przedsięwzięcia na środowisko.

