
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Imię i nazwisko lub nazwa                                                                         Ksawerów,..............................
oraz adres wnioskodawcy

..............................................................
                                                                                                                  Urząd Gminy Ksawerów
..............................................................                                                     ul. Kościuszki 3h

                                      95 – 054 KSAWERÓW
............................................................. 
                                                                                                                 
Imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika

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

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

Proszę  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach   dla  przedsięwzięcia   polegającego 
na ..............................................................................................................................................................................................
które  zgodnie  z  §...............ust.1  pkt.................rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U.Nr 213 poz.1397)kwalifikuje się 
jako planowane przedsięwzięcia mogące zawsze/potencjalnie * znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  będzie  niezbędna  do  uzyskania  decyzji 
**...............................................................................................................................................................................................

...............................................................
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam : 
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. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływac na środowisko -raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a 

wprzypadku ,gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art.69 – kartę informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz. wraz z ich  
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia – 3 egz. wraz z 
ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

4. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar,na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

5. pełnomocnictwo (o ile zostało ustanowione)
6. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

* W przypadku przedsięwzięć wymienionych w  § 2 ww  rozporządzenia nalezy wybrać opcję  zawsze.  Dla  przedsięwzięć wymienionych w  § 3ww 
rozporządzenia należy wybrać opcję potencjalnie
** Należy tu wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 ustawy ustawa z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniuinformacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r.)

Opłata skarbowa :

1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia           -  205 zł

2) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia       -    17  zł 

3) Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Ksawerów lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu : BS PA-CO-BANK 

Pabianice 91 8788 0009 0023 2124 2047 0002.

4) Składający wniosek jest zobowiązany załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

5) Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku .

Podstawa prawna :  ustawa z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)  ;  ustawa z dnia 3 października 2008r.o 
udostępnieniuinformacji  o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r.)



Karta informacyjna przedsięwzięcia

Rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu ,  
w szczególności dane o :

a) rodzaju , skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b)  powierzchni  zajmowanej  nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  oraz  
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szata roślinną;
c) rodzaju technologii;
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców,materiałów , paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g)  rodzajach  i  przewidywanej  ilości  wprowadzonych  do  środowiska  substancji  lub  energii  
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko,


