
   

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

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

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

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

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

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

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

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

adres 

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

                   

                                                                                                                    Wójt Gminy Orońsko 

         ul. Szkolna 8 

         26-505 Orońsko 

 

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 10 września 2019 r. 

w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)* 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:  

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**** spełniający wymagania określone w art. 66 i 67 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) - 

w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio 

po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego; 

2. karta informacyjna przedsięwzięcia**** spełniająca wymagania, o których mowa w art. 62a ww. ustawy - w formie pisemnej 

oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym 

egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego; 

3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  przewidywany obszar, o którym mowa  w art. 74 

ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy; 

4. mapa, w postaci papierowej lub elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,  

o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a 

pkt 1 ww. ustawy;  

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4−5, prowadzonych  

w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 

piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast 

kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali 

umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,  

o którym mowa  w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy; 

 

6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki 

ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 



   

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar,  

o którym mowa  w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy, z zastrzeżeniem art.74 ust. 1a ww. ustawy; 

7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do 

prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 

realizacji; 

8. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2018 r. poz. 755 z późn. zm.); 

9. 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, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia, uchwały o których mowa w art. 72 ust 1, 1a  

i 1b ww. 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), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu 

raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną. 

 

Informacje dodatkowe: 

 
1. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, upoważnionej do 

działania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Pełnomocnictwo powinno spełniać wymagania 

określone w art. 33 Kpa. 

 2. Opłata skarbowa  

- na podstawie cz. I pkt 45 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000  

z późn. zm.) dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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. 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. 

4. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie  decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. 

5. Miejsce składania dokumentów: 

      Urząd Gminy Orońsko, pok. nr 2 - sekretariat, 


