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Burmistrz Miasta 
Kowalewo Pomorskie

WNIOSEK
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 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2016 r.
poz. 71  ) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące  zawsze/potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do
uzyskania decyzji 1................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Źródło finansowania inwestycji:  …......................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(środki  własne  lub  program,  z  którego  inwestor  zamierza  pozyskać  środki  na  realizację
planowanego przedsięwzięcia, z dokładnym wskazaniem jego nazwy, osi i działania)

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

Zał  ą  czniki obowi  ą  zkowe :
1.  W  przypadku  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  —  raport  o
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  a  w  przypadku  gdy  wnioskodawca  wystąpił  o  ustalenie
zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia  ;
2.  W przypadku przedsięwzięć  mogących potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  — kartę
informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem);
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada
się  w 3  egzemplarzach,  wraz  z  ich  zapisem w formie  elektronicznej  na  informatycznych  nośnikach
danych.
4.  Poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej  obejmująca  przewidywany  teren,  na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub
mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  umożliwiającej  szczegółowe  przedstawienie  przebiegu  granic
terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać-
3 egzemplarze.2

1.Należy  tu  wskazać  rodzaje  decyzji,  o  których  mowa  w  art.   72  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 (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 – zwanej dalej  „ustawą ooś”),  przed którymi należy
uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne
lub  decyzje  określające  szczegółowe  warunki  wydobywania  kopalin,  zaś  mapa ewidencyjna  stanowi  załącznik  do
wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć
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5.  Wypis  z  ewidencji  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane
przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać3

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z
art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa:
– 205 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

3. Z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a – 1c ustawy ooś
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