
.....................................................................      Trojanów, dnia ..................................
pełna nazwa, imię i nazwisko wnioskodawcy

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

.....................................................................
adres

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

…………………………………………………...
telefon kontaktowy

Wójt Gminy Trojanów

     Wniosek

o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjś ę 

przedsi wzi cia.ę ę

 Na podstawie art. 71 ust.1, art. 73 ust.1 oraz art. 74  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 (Dz. U. z 2008r r. Nr 199, 

poz.  1227  z  późniejszymi  zmianami)  wnoszę  o  wydanie  decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………,

które zgodnie z §  …….  ust. 1 pkt  …….  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące  zawsze / potencjalnie * 

znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  na 

działce(kach) o nr ewid.............................................................................................  w obrębie 



(miejscowość) ......................................................................... w granicach terenu oznaczonych 

linią ciągłą i literami ………………….................. na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 

1 : …........ . Jednocześnie na tej samej mapie zaznaczono obszar na który przedsięwzięcie 

będzie oddziaływać.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędna do uzyskania decyzji ……………. ……….………………………………………………………

(o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 – 13 w/w 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 (Dz. U. z 2008r r. Nr 199, poz. 1227 z 

późniejszymi zmianami)

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

Załączniki:

1. Poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej  w  skali  1  :  .............  obejmującej 
przewidywany teren,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na  który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze.

2. W przypadku   przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  –  raport  o 
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  a  w  przypadku  gdy wnioskodawca  wystąpił  o  ustalenie 
zakresu raportu w trybie art. 69 w/w ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia - 3 egzemplarze wraz z 
ich zapisem na elektronicznym nośniku danych.

3. W przypadku  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  –  Kartę 
informacyjną przedsięwzięcia - 3 egzemplarze wraz z ich zapisem na elektronicznych nośnikach danych.

4. Wypis  z  ewidencji  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

5. W przypadku  przedsięwzięć  wymagających  decyzji,  o  której  mowa w art.  72  ust.  1  pkt  4  lub  5, 
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast 
kopii mapy, o której mowa w pkt 1 — mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej 
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na 
który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ewentualnie do wglądu).

Uwaga: Zgodnie z pkt. 45 cz. I za cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op acie skarbowej (Dz. U. Nrłą ł  
225,  poz.1635)  wymagane  jest  uiszczenie  op aty  skarbowej  w  wysoko ci  ł ś 205,00  zł (s ownie:  dwie cie  pił ś ęć  
z otych) na konto: Urz du Gminy w Trojanowie, Bank Spó dzielczy Garwolin 47 9210 0008 0052 3121 2000 0010ł ę ł  
z dopiskiem "za decyzj  rodowiskow ”ę ś ą

*- niepotrzebne skreślić


