
                              Sabnie dnia.................................... 
.................................................................................. 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
adres:......................................................................... 
...................................................................................                     
NIP.............................................................................                                                                                          
nr telefonu kontaktowego ......................................... 
imię i nazwisko pełnomocnika  
(upoważnienie +opłata skarbowa) 
adres:.......................................................................... 
nr telefonu kontaktowego ..........................................      
 
                                            Wójt Gminy Sabnie 
 
 
 
  
                                                                       W N I O S E K   

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  
* 

 

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

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

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze 

zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko  jest 

wymagane/może być wymagane
1
. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania 

decyzji
2
………..……………………………………………......................................................... 

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

/podpis wnioskodawcy/ 
 
 
Załączniki obowiązkowe zgodnie z art. 74 ust. 1 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  2020 r.  poz. 322): 

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; ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi ł  o ustalenie zakresu raportu w  trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę 
informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w  art. 62a ww. ustawy oraz 
informacje uwzględniające  analizę kryteriów, o których moa w art. 63 ust. 1; 

3. 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 art. 74 ust. 3a  zdanie drugie ustawy;   

4. mapę, w postaci papierowej oraz 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, wraz z 
wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1;  w przypadku przedsięwzięć innych niż 
wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii 
mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust 1 pkt 3;  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 – mapę 
przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym 
mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie 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 postepowania, 
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, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a. ustawy zastrzeżeniem ust. 1a-1c ww. ustawy 

7. opłata skarbowa w wysokości 205 zł. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada 

się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych. 

 
Z reguły dane zawierające wstępne informacje o przedsięwzięciu załącza się do wniosku dla przedsięwzięć 
z grupy II (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko 
dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 

 
1 

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: 
wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być 
wymagane. 
2 

Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ww. ustawy, które będą wymagać 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
             
 
Opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł należy wpłacić przelewem  na konto: Gmina Sabnie, 
 Nr konta       95 9221 0000 0030 0113 2000 0020 


