
 

…………………………………………………. 

               (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy  

występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 

……………………………………………......... 

…………………………………………………. 

                (adres zamieszkania lub siedziba) 

………………………………………………….……. 

                     (nr telefonu kontaktowego) 

 

BURMISTRZ KARCZEWA 
 

 

WNIOSEK 

o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 72a 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 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) proszę o przeniesienie 

na moją rzecz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 

……………................................................, z dnia...........………………, wydanej na 

rzecz…………………...…………………………………………………………......................, 

Dotyczącej 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                                             (czytelny podpis) 

 

 

 

 



 

Załączniki: 
 

1. Oświadczenie inwestora na rzecz którego wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o wyrażeniu zgody do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu. 
 

2. Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w miejsce dotychczasowego inwestora, o przyjęciu warunków zawartych 

w tej decyzji. 
 

3. Dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej: 

a) za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby  

lub innego podmiotu – 105 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 46 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 przeniesienie decyzji na konto: 

 

 

Urząd Miejski w Karczewie 

Bank Spółdzielczy w Karczewie, ul. Kościelna 59 

nr rachunek bankowy 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001 



Oświadczenie inwestora na rzecz którego wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o wyrażeniu zgody do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja………………………………………………………….…………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba) 

 

niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia…………… znak:………………..............., 

wydanej przez Burmistrza Karczewa na rzecz……………………………………..... 

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

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba) 

 

 

………………………………….…………………………………… 

                                                                                            (czytelny podpis) 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w miejsce dotychczasowego inwestora, o przyjęciu warunków zawartych  

w tej decyzji. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja………………………………………………………….…………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

adres zamieszkania lub siedziba) 

 

niżej podpisany/a, oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia..............................znak:........................................, 

wydanej przez Burmistrza Karczewa na rzecz……………………………………..... 

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

(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba) 

o przeniesienie której występuję. 

 

 

………………………………….…………………………………… 

                                                                                            (czytelny podpis) 


