
Ujazd, dnia.......................................... 
WNIOSKODAWCA 
 
........................................................ 
           pełna nazwa, imię i nazwisko 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
                          adres  

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

........................................................ 
       telefon kontaktowy, fax., e-mail 

               Wójt Gminy Ujazd  
               Pl. Ko ściuszki 6 
               97-225 Ujazd   

 
Wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ęwzięcia  
 
Na podstawie art. 71 oraz art. 73 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)wnoszę o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 
 
........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

na działce / działkach nr ew. ...................................................................................................... 

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

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

połoŜonej / połoŜonych w miejscowości ..................................................................................., 

obręb geodezyjny................................................................................................, gmina Ujazd, 

w granicach oznaczonych kolorem / literami /cyframi* .............................................................. 
na załączonej mapie w skali 1:...................... . Jednocześnie na tej samej mapie liniami 
przerywanymi/literami/cyframi* ................................................ zaznaczono obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko). 

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

 Załączniki: 
1. mapa w skali 1: ................ 

       2.   Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu        
informacji o środowisku j ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko/ raport o oddziaływaniu na środowisko² (trzy egz.), gdy 
jest raport 3 egz.+wersja elektroniczna 3egz. 

2. opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 205,00 zł. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 



Karta informacyjna przedsi ęwzięcia  
 

1. Wymagane dokumenty: 
1.1 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem 

granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie 
przedsięwzięcie  - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - 1 egzemplarz ; 

1.2 Karta informacyjna przedsięwzięcia  zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 
ustawy lub raport o oddziaływaniu na środowisko - 3 egzemplarze karty/raportu wraz z jego 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Dane zawarte w 
informacji powinny odpowiadać wymogom art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, tj.: 
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
3) rodzaju technologii, 
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji  

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
8) moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

1.3 w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora naleŜy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. 

2. Opłaty: 
Opłaty skarbowe - na podstawie części I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ) naleŜy uiścić opłatę skarbową 
za wydanie decyzji  w wysokości 205,00 zł.  Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki 
budŜetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje poŜytku publicznego.  Opłata za 
pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. 

 
 
 
 


