
 

                                                                               
         

………………………………     

/Miejscowość i data/ 

 
Wnioskodawca 

……………………………………… 
……………………………………… 
pełna nazwa, imię i nazwisko 

………………………………………. 
………………………………………. 
adres 

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

Urząd Gminy w Andrespolu 

ul. Rokicińska 126 

          95 – 020 Andrespol 

 

Wniosek o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach 
1
 

 Na podstawie art. 73 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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235,   z późn. zmianami, 

zwanej dalej ustawą oos), w związku z § 2 ust.1 pkt ... lub § 2 ust.2 pkt ... Rozporządzenia Rady 

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

środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397  z późniejszymi zmianami),  wnoszę o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   polegającego na: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

na działkach nr ew…………………………………………w obrębie……………………… 

przy ul……………………………………………………… 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

/………………………………………………………………………………………………/
3 

 

 

                                                                        …………………………………………….. 
                                                                                       podpis wnioskodawcy 

 

Objaśnienia: 

Do wniosku należy dołączyć (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 (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 

1235, z późn. zmianami)): 



      - poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

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

oddziaływać  przedsięwzięcie  

      - wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

       - 3 egz. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia, który powinien zawierać dane   

określone w  art. 66  wyżej cytowanej ustawy.  

        Dokument ten należy złożyć również  w formie elektronicznej na informatycznych 

nośnikach  danych.  

 

- dowód opłaty wniesionej  za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 

205 zł )  

 

 

1
 formularz wniosku nie jest obligatoryjny 

2
 kwalifikacji przedsięwzięcia dokonuje inwestor, określając we wniosku i charakterystyce 

przedsięwzięcia jego rodzaj, biorąc pod uwagę listę przedsięwzięć wyszczególnionych w wyżej 

cytowanym rozporządzeniu.   

3 
Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś. 

 

 

 


