
                ..................................., dnia ........................................ r  
                                                                                                             miejscowość                                                 data 

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

                   Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

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

                      Adres, telefon do kontaktu 

 

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

Pełnomocnik: 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

 

       Wójt  Gminy Łukowica   

       Łukowica 334 

       34 – 606   Łukowica 
 

  W związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu in- formacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania   na  środowisko  (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)   zwracam się o wydanie  decyzji  

o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

na dz. ew. nr ……..……………………………………………………………………………………  

 

w miejscowości……………………………………………………………………………………….., 

 

które zgodnie z § ............, ust. 1, pkt ........... Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące 

zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji/ zgłoszenia 
 

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

 

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

                           

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

 

Obowiązujące załączniki wniosku (w formie odrębnych dokumentów): 
1.Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia 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 ( 4 egzemplarze) *, 
2.Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o 

którym mowa w ust. 3a zdanie drugie wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (4 

egzemplarze) 
3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ 

prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co 

najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: nr 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 ust. 3a zdanie drugie z zastrzeżeniem ust. 1a 

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu. 
5. Opłata skarbowa 205 zł – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

6. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową – 17 zł.  



Uwaga: 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, w szczególności dane określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. „a- i”  ustawy  z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na  środowisko  (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze 

zm.)   : 
   

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać  wyczerpujące 

informacje i dane wymienione w art. 66 ust. 1 pkt. 1 – 20 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania   na  środowisko. 

 Każda z wymaganych informacji zawartych w Karcie informacyjnej lub Raporcie o 

oddziaływaniu na środowisko, powinna zostać przedstawiona  w sposób wyczerpujący i szczegółowy ( 

nie dopuszczalne jest stosowanie określeń w rodzaju „nie dotyczy, nie przewiduje się ” itp.). 

 Dane na nośniku elektronicznym  powinny zostać zapisane w formacie umożliwiającym ich  

późniejszą edycję w edytorze tekstu,  ponieważ karta informacyjna przedsięwzięcia może stanowić 

wymagany załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje zawarte w 

ewentualnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko powinny zostać zawarte w tej decyzji 


