
   

        .........................., dnia....................... 
             miejscowość 

 

 
         Wójt Gminy Orońsko 

         ul. Szkolna 8 

         26-505 Orońsko 

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

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

NIP.........................................................................................................                                                                                            

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

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

imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej) 

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

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

                   

 

W N I O S E K   
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

polegającego na  ................................................................................................................................................. 

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

realizowanego na działce/kach nr ewid.:...................................................w obrębie:..................................... 

Przedsięwzięcie, zgodnie z § .......... ust. ............ pkt.  ......  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)* 

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie 

oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane / może być wymagane** 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania 

decyzji*** ...................................................................................................................................................... 

 

 
Załączniki  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie 

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

 załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia 

 karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) **** (w trzech 

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

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**** (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)  

 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie  (z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c w/w ustawy) 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej  

 

 

......................................................... 
 podpis wnioskodawcy 

 



   

 

Objaśnienia: 

 

* Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana także dla inwestycji, których nie wymieniono  

w ww. rozporządzeniu, a które mogą negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000. W takim przypadku należy wskazać fakt oddziaływania na Naturę 2000. 

** W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: wymagane. Dla 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane. 

*** Należy wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 cyt. wyżej ustawy 

**** Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (tj. mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia).  

Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

 

1. Wymagane dokumenty: 

1.1 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 

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

przedsięwzięcie - art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy 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 r., poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; 

1.2 Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy,  

w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 

1.3 wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 

ust. 1 pkt 6, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c ustawy, 

1.4 w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. 

 2. Opłata skarbowa  

- na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) dla 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wynosi 205 zł. 

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu 

inwestora (w tym prokura) – 17 zł. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się przelewem na konto Urzędu Gminy w Orońsku nr 04 9115 0002 0020 0200 

0244 0002 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Orońsko. 

3. Informacje dodatkowe: 

3.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie 

narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie 

przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją. 

3.2 Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 

3.3 Miejsce składania dokumentów: 

Urząd Gminy Orońsko, pok. 4 - sekretariat, 

* Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 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  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) 

 

 

1. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 

 

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

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

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

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

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres): 

 

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

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

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

obsługa komunikacyjna:  

 lokalizacja wjazdu i wyjazdu................................................................................................. ................................... 

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

 ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją ........................................................ 

i na obszarach przyległych .................................................................................................. .................................... 

 ilość samochodów osobowych ..................................... szt/dobę,  

 ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ............................... szt/dobę, 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich 

wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną: 

 

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

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

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

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

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka 

istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

 

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

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

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

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

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

 

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

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

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

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

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



   

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw 

oraz energii: 

 

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

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

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

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

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

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną.........................................kW/MW, 

 cieplną................................................kW/MW, 

 gazową...............................................m3/h 

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko: 

 

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

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

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

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

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

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

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 

 

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

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

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 

 

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

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

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: 

 

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

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

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 

 

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

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

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, 

odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości  

 

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

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

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

 



   

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 

 

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

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

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia: 

 

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

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

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

 

 

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

    podpis wnioskodawcy 

 

 


