
         WNIOSKODAWCA    ………………  dnia, ……………………………. 

 

………………………………… 

………………………………… 

   ( imię i nazwisko/ pełna nazwa inwestora)
 

………………………………… 

………………………………… 
                             (adres) 

………………………………… 

         ( telefon kontaktowy, fax, e-mail)
                                                                         Wójt Gminy Jastrząb 

                                 Pl. Niepodległości 5 

                                  26 – 502 Jastrząb  

 

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 wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
w miejscowości………………………………….,w granicach oznaczonych linią ciągłą  na załączonej 

mapie ewidencyjnej. Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi zaznaczono obszar, na który 

oddziaływać będzie przedsięwzięcie (art. 74 ust.1 pkt 3 ww. ustawy).  

                                                                                                   

..……………………………………… 
                      podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w 4 egz, obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany 

teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b art. 74 ww. ustawy 

 Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca 

przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie 

elektronicznej 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 62a ww. ustawy (4 egz. + 4 egz. wersji 

elektronicznej) – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ww. ustawy (4 egz. + 4 egz. wersji 

elektronicznej) – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko (a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 

ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia) 

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

i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący przewidywany teren na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie (działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane 

przedsięwzięcie) - z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b art. 74 ww. ustawy 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej) w wysokości: 

205,00 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

           oraz – jeśli dotyczy – 17,00 zł – za udzielenie pełnomocnictwa  

 Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) – jeśli dotyczy 

 Inne: ……………………………………………………………………………………………………. 

 


