
………………………………, dnia ………………… 
(miejscowość) 

 

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

....................................................... 
Pełna nazwa, imię i nazwisko  

 

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

....................................................... 
Adres 

 

.......................................................  
Numer telefonu 

Wójt Gminy  

Kocierzew Południowy 

  
 

  

WNIOSEK  

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

  

  

dla przedsięwzięcia polegającego na:  

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

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

………………………………………………………………………………………………......,  

na dz. ewid. nr …………………………… obręb …………………………………………, 

w miejscowości …………………………………………, które zgodnie z § …… ust. 1 

pkt …… rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze / potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

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

 

 
 

……………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

  

  

 

 

 



Załączniki: (właściwe zaznaczyć „x”):  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

 karta informacyjna przedsięwzięcia w formie pisemnej i elektronicznej na informatycznym nośniku 

danych – …… egz.,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie papierowej i elektronicznej na 

informatycznym nośniku danych – …… egz., 

 mapa 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 zaznaczoną odległością 100 m od 

granic terenu, na którym realizowane przedsięwzięcie,   

 zapis ww. mapy w formie elektronicznej,  

 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,    

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince 

drzew  i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć 

wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

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

energetyczne,  

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

  

 

* Podkreślić właściwe 

 


