
 

....................., dnia .................  

 

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

imię i nazwisko / nazwa inwestora  

 

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

 

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

 

adres  

 

Wójt Gminy Ciechocin 

Ciechocin 172 

87-408 Ciechocin 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Na podstawie 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 2020 r., poz. 283 ze zm.), wnoszę o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : 

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

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

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

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć (właściwe zaznaczyć „x”): 

• mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

• mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

i wymienione jest w § ........ ust. .... 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). na działce/działkach o nr ewidencyjnych ............................. w miejscowości 

.................................., gmina .................................   

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędne do uzyskania: (należy wpisać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 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 z późn. zm.) 

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

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

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia 

budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. 



Załączniki obowiązkowe  

• Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca         

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który 

będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmująca 

obszar, na który będzie ono oddziaływać 

• Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych (4 egzemplarze + forma 

elektroniczna), z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, wyznaczonym na podstawie art. 74 ust. 3a 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.); 

• karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w 4 egzemplarzach (w przypadku 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) wraz z jego zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w 4 egzemplarzach;  

• wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków,  

• opłata skarbowa w kwocie 205 zł za wydanie decyzji na podstawie przepisów z ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) załącznik cz. I pkt.45  

• w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika - za udzielenie pełnomocnictwa - 

17 zł na podstawie przepisów z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) 

załącznik cz. IV- jeśli dotyczy.  

 

                                                              

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

       Podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 


