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Wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na  podstawie  art.  71  ust.  2  i  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
wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:

Nazwa planowanego przedsięwzięcia:

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

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

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

Lokalizacja (adres, nr działek ewidencyjnych i obręb (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów):

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

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

..................................................................................................…………………………………………………………………………………………………
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Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć (właściwe zaznaczyć „x”):

□ mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

□ mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

i  wymienione jest w § ......  ust.  ......  pkt  .................  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.  w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

[Uwaga –  przedsięwzięcia  powiązane  technologicznie  kwalifikuje  się  jako  jedno  przedsięwzięcie,  także  jeżeli  są  one
realizowane  przez  różne podmioty (art.  3  ust.  1  pkt  13  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)]

Wydanie decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach będzie  niezbędne  do uzyskania:  (należy  zaznaczyć  „x”
właściwy  rodzaj  decyzji  lub  zgłoszeń,  określonych  w  art.  72  ust.  1  i  1a  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, których przykłady wskazano poniżej)
□   decyzji o:

□ pozwoleniu na budowę, 
□ zatwierdzeniu projektu budowlanego, 
□ pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
– wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

□   decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

□   koncesji  na  poszukiwanie  lub  rozpoznawanie  kompleksu  podziemnego  składowania  dwutlenku  węgla,  koncesji  na
wydobywanie  kopalin  ze  złóż,  koncesji  na  podziemne  bezzbiornikowe  magazynowanie  substancji,  koncesji  na
podziemne  składowanie  odpadów  oraz  koncesji  na  podziemne  składowanie  dwutlenku  węgla  -  udzielanych  na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

□  decyzji  zatwierdzającej  plan  ruchu  dla  wykonywania  robót  geologicznych  związanych  z poszukiwaniem
i rozpoznawaniem złoża  węglowodorów  lub  decyzji  inwestycyjnej  w  celu  wykonywania  koncesji  na  poszukiwanie
irozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

□   decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

□  decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;

□   pozwolenia wodnoprawnego na:
□ regulację wód 
□ wykonanie urządzeń wodnych 
□ wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ramach szczególnego korzystania z wód 

– wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
□   decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów;
□   decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
□   decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  –  wydawanej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
□   decyzji  o  pozwoleniu  na  realizację  inwestycji  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  8  lipca  2010  r.  

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

□   zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów  i  zezwolenia  na  zbieranie  
i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zgodnie z art. 72 ust.
2a ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  wymogu  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przed
uzyskaniem  ww.  zezwoleń  nie  stosuje  się  w  przypadku,  gdy  zezwolenie  dotyczy  odzysku  polegającego  na
przygotowaniu do ponownego użycia lub jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia
nieulegającego zmianie);

□   przed  dokonaniem  zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych  na  podstawie  ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

□   przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

□   inne: ..................................................…
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

(zgodnie z art. 74 ust. 1 - 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz innymi przepisami)

□ kartę  informacyjną  przedsięwzięcia opracowaną  wg  art.  62a ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wzór karty informacyjnej
stanowi  załącznik  nr  2  do  Karty  Mieszkańca),  w  4  egzemplarzach  wraz  z  zapisem
w formie elektronicznej  na informatycznych nośnikach danych -  odpowiednio po jednym egzemplarzu dla  organu
prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego; w przypadku, gdy przedsięwzięcie
kwalifikuje się do instalacji,  o  których mowa w art.  201 ust.  1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo Ochrony
Środowiska, w 5 egzemplarzach).

Kartę informacyjną przedkłada się w przypadku:

- przedsięwzięć  mogących  potencjalnie znacząco  oddziaływać  na  środowisko (wskazanych  w  §  3  rozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) 

- lub  przedsięwzięć  mogących  zawsze znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (wskazanych  w  §  2  rozporządzenia
w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko),  gdy  wnioskodawca  składa  równocześnie  wniosek  o  ustalenie
zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art. 69  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

□   raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  opracowany  zgodnie  z  art.  66  ustawy o  udostępnianiu  informacji
o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko ,
w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - odpowiednio po
jednym egzemplarzu  dla  organu prowadzącego postępowanie  oraz  każdego  organu opiniującego i  uzgadniającego;
w przypadku,  gdy  przedsięwzięcie  kwalifikuje  się  do  instalacji,  o  których  mowa  w  art.  201  ust.  1  ustawy  z  dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska, w 5 egzemplarzach).

□  w przypadku  przedsięwzięć mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  (wskazanych w § 2  rozporządzenia w
sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko).  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko
powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust 1 ww. ustawy;

□  poświadczona przez  właściwy organ  kopia  mapy ewidencyjnej,  postaci  papierowej  lub  elektronicznej,  obejmującej
przewidywany teren,  na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,  oraz  przewidywany obszar,    o którym mowa  

w     ust. 3a zdanie drugie  ,   z zastrzeżeniem przepisu art. 74 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania  na  środowisko (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  naftoowym,  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 ust. 3a zdanie
drugie);

□   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 ust. 3a zdanie drugie (przez obszar ten rozumie się: przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, a także działki, na których w
wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu
zaznaczonego  oddziaływania  przedsięwzięcia,  które  może  wprowadzić  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  nieruchomości,  zgodnie  z  jej  aktualnym
przeznaczeniem), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt   1   (obszar znajdujący się w odległości 100 m  
od  granic  tego terenu);  w przypadku  przedsięwzięć  innych  niż  wymienione  w pkt  4  ww.  ustawy   mapę  sporządza się  na  
podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

□   wypis  z  rejestru  gruntów  lub  inny  dokument,  w  postaci  papierowej  lub  elektronicznej,    wydane  przez  organ  
prowadzący ewidencję gruntów i  budynków,    pozwalający  na  ustalenie  stron,  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 ust. 3a zdanie drugie    ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , z zastrzeżeniem
ust. 1a,  [jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6 (wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu), w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10)].

□   w przypadku  przedsięwzięć  wymagających  decyzji,  o  której  mowa w art.  72  ust.  1  pkt  10  ustawy  o  udostępnianiu  informacji
o środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  –  wykaz
działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace
takie przewidziane są do realizacji,

□   analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

□   dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną
(np.  wypis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  wskazujący  osoby  uprawione  do  reprezentowania  podmiotu  planującego  podjęcie
realizacji przedsięwzięcia – w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego);
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□   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności

prawnych,  upoważnionej  do  działania  w  imieniu  podmiotu  planującego  podjęcie  realizacji  przedsięwzięcia –
w przypadku gdy ustanowiono pełnomocnika;  (pełnomocnictwo winno  spełniać  wymogi  określone  w art.  33  ustawy -  Kodeks  postępowania
administracyjnego;  adwokat,  radca  prawny,  rzecznik  patentowy,  a  także  doradca  podatkowy  mogą  sami  uwierzytelnić  odpis  udzielonego   im
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie);

□  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej [zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

□  od wydania decyzji – 205 zł (Część I, ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej) ; zwolnienia od opłaty skarbowej określa
art. 7 ustawy o opłacie skarbowej;

□  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

–  od  każdego  stosunku  pełnomocnictwa  (prokury)  –  17  zł  (Część  IV  załącznika  do  ustawy  
o opłacie skarbowej). Zwolnione od opłaty skarbowej są m. in.:

I. pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
II. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
III. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

□  Inne: …………………………….

 ………………..…..………….……………………………..
                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28-
404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  w  przypadku  pytań  dotyczących  sposobu
i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09
w.10.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa tj.
ustawą 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 t.j. (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz a także na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (UE 2016/679).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia
składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz dane
nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji  celów

przetwarzania  danych  osobowych  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem Prezesa  Rady  Ministrów dnia  18  stycznia  2011  r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i  zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

Przysługuje  Panu/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres
przechowywania danych.

W  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Państwa  danych  osobowych  przysługuje  Państwu  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 

Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną.

………….…………………………………………….
    (data i czytelny podpis)                    
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