
…………………………………….     .........................., dnia ............................ 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
……………………………………………… 
Adres i nr telefonu 
 
……………………………….. 
imię i nazwisko pełnomocnika  

 
................................................... 
Adres i nr telefonu 

 
Wójt Gminy Spytkowice 

ul. Zamkowa 12 
34-116 Spytkowice 

 

 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na: /….  ............................................................................................................................................. 

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

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

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

..... 

które zgodnie z § /…./ ust. 1 pkt /…./ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213             

poz.1397 ) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna         

do uzyskania decyzji /…................................................... 

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

Podpis wnioskodawcy 

 
 
Załączniki  : 

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -w przypadku przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 (Dz. U.                     
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), -w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznym nośniku danych;  



4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony, albo informacj ę o jego braku 

5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


