
Brody, dnia ................................. 

.............................................................. 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

 

............................................................ 
adres 

 

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

 

............................................................ 
imię i nazwisko pełnomocnika  

(upoważnienie + opłata w znaczkach skarbowych) 

 

............................................................ 
adres 

 

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

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  
 

Na podstawie art. 73 ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.) wnoszę 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na: 

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

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

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

które zgodnie z §… . . .  ust. l pkt …….. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 

Nr 2016, poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest 

wymagane/może być wymagane1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji2……………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
W załączeniu przekładam: 

1. 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 wystąp i ł  o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną 

przedsięwzięcia, w 3 egzemplarzach3. 

2. 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, w 3 egzemplarzach3. 

3. 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 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 w 3 egzemplarzach. 

4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w 3 

egzemplarzach. 

5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/kartę informacyjną przedsięwzięcia3 przedkładam w trzech 

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

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej: z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej w 

wysokości  205 zł,  za imienne upoważnienie w wysokości 17 zł.4 

 

 

…………………………………… 
                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 

 

WÓJT GMINY BRODY 

UL. STANISŁAWA  STASZICA 3 

27-230 BRODY 



 

 

 
Objaśnienia: 
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. 
3Niepotrzebne skreślić. 
4Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – 

załącznik nr 1, cz. I, ust. 45. (Dz. U. nr 225, poz. 1635) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


