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........................................................................                    ….................., dnia............................. 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
........................................................................                Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
adres                                                                                 ul. Raciborska 4 
                                                                                        47-260 Polska Cerekiew 
........................................................................ 
nr telefonu kontaktowego 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŜnienie + potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł) 
 
........................................................................ 
nr telefonu kontaktowego 
 
Załączniki obowiązkowe: 

� dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko :karta informacyjna 
przedsięwzięcia (w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej)  

� dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko : raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej) 

� poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcia oraz obejmująca obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

� wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący 
obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

� w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt.4 i 5, prowadzonych w 
granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej – zamiast mapy, o której mowa 
w pkt 3, mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umoŜliwiającej szczegółowe przedstawienie 
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie 

� potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł na rachunek Urzędu Gminy (gotówką w kasie 
Urzędu na kwit bądź bezgotówkowo na rachunek bankowy)  

 
 

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

 
dla przedsięwzięcia polegającego na ................................................................................................ 

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

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

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędna do uzyskania decyzji ........................................................................................................ 

(wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art.72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr 199 z 7 listopada 2008r. poz.1227) 

                                                                                               

 

 

                                                                                                                ………………………………………. 

                                                                                                                           podpis wnioskodawcy 
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Objaśnienia: 
 
* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 
ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie , udziale społeczeństwa  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 7 listopada 
2008r., poz. 1227),  do których zalicza się: 
1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 
późniejszymi zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko jest obligatoryjne (art. 59 ust.1 pkt 1) 

2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 59 ust. 1 pkt 2) 

3. przedsięwzięcia inne niŜ wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2, które mogą znacząco oddziaływać na 
obszar NATURA 2000 a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej 
ochrony    


