
 

…………………………………………………. 

               (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

……………………………………………......... 

…………………………………………………. 

                (adres zamieszkania lub siedziba) 

………………………………………………….……. 

                     (nr telefonu kontaktowego)     BURMISTRZ KARCZEWA 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) składam wniosek w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na nieruchomości położonej w............................................................................................................... 

przy ulicy................................................................................................................................................ 

nr ewid. gruntów (obręb )............................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................., 

które zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w związku z §......... ust.......... pkt........................ rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r,. poz. 71), w granicach oznaczonych graficznie na załączniku kopii 

mapy ewidencyjnej w skali........................ 

 

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

 



Załączniki: (art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

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

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ooś. 
 

1. w przypadku przedsięwzięć: 
 

a) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – podpisaną przez autora,  

a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, wraz z podaniem 

imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 62a ust. 1 i 2 

ustawy ooś) – w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie 

elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze; 
 

b) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66 ustawy ooś) – w formie pisemnej oraz 

na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio 

po trzy egzemplarze. 
 

Zgodnie z art. 74a. ustawy ooś autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która: 

 ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia 

lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych  

z kształceniem w obszarze: 

 nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

 nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

 nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia 

inżynierska, inżynieria środowiska, 

 nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub 
 

 ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia 

lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co 

najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na 

środowisko. 
 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien 

zawierać oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego 

tym zespołem oświadczenie stanowiące załącznik do raportu, o spełnieniu ww. wymagań. Oświadczenie 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 62a ust. 1 i 2 ustawy ooś) w przypadku gdy wnioskodawca 

wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś – w formie pisemnej oraz na 

informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 

trzy egzemplarze; 
 

2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

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

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 1 egz., z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b; 
 

1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 

1 pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz dokument, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 
 

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię 

mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, 

przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 



2a. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy 

w formie elektronicznej – 1 egz.; 

 

3. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 

1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 

budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno - wysokościową 

sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 

którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie; 
 

4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 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, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c; 
 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga 

się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, 

wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 

6. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). 
 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, 

przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną 

modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej  

20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, 

przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą 

na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań 

umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną dalej "analizą kosztów  

i korzyści". 
 

Przez znaczną modernizację, o której mowa w ust. 1, rozumie się modernizację jednostki wytwórczej 

o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, której koszt 

przekracza 50% kosztu inwestycyjnego nowej porównywalnej jednostki wytwórczej lub sieci 

ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej. 
 

Analizę kosztów i korzyści sporządza się z uwzględnieniem: 

1) zainstalowanej mocy elektrycznej lub zainstalowanej mocy cieplnej; 

2) rodzaju paliwa zużywanego do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; 

3) planowanej liczby godzin pracy jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej 

w ciągu roku; 

4) lokalizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej, lub chłodniczej; 

5) zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło, lub chłód. 
 

Analiza kosztów i korzyści opiera się na opisie planowanej budowy, przebudowy lub znacznej 

modernizacji jednostki wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz zawiera analizę 

ekonomiczną obejmującą analizę finansową, która odzwierciedla rzeczywiste przepływy pieniężne  

z nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki 

wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej oraz planowane koszty i przychody z ich eksploatacji. 

Analizę kosztów i korzyści sporządza się na okres cyklu życia planowanej jednostki wytwórczej, 

sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej. 

 



7. Dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej: 

a) za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł. 

b) za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia 

- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł; 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem, cz. I pkt 45 i cz. IV pkt 1 ustawy  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1827). 
 

Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji na konto: 

 

Urząd Miejski w Karczewie 

Bank Spółdzielczy w Karczewie, ul. Kościelna 59 

nr rachunek bankowy 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001 


