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............................................................................................................                   Słupca, dnia ………….............................     
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

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

                                                                                                
nr telefonu kontaktowego ................................................................... 
 
NIP…………………………………………………………………………. 
                       

............................................................................... 
imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata  skarbowa) 

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

 
nr telefonu kontaktowego .................................................................... 
 
 
 
 

                                                                          Burmistrz Miasta Słupcy  
                                                         
                                                                                       ul. Pułaskiego 21  
                                                                                       62-400 Słupca  
 
                                                                                                                                  

 

Załączniki obowiązkowe: (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania)  

 

 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

 Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74* ust. 1a – 1c 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 /tj. Dz. U. z 2013r. 
poz. 1235 ze zm./. 

 Opłata skarbowa. 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z  
art. 74* ust.1 pkt 5) cytowanej wyżej ustawy. 

 Raport** o oddziaływaniu na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 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 /tj. 
Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./ lub kartę informacyjną przedsięwzięcia** 
zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5) cytowanej wyżej ustawy w 
przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
lub w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 
ustawy. 
 

* - objaśnienia w załączeniu, 

 

** -  w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 
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W N I O S E K  

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 

dla przedsięwzięcia polegającego 

na:…………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Wnioskodawca będzie/nie będzie* ubiegał się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze 
środków Unii Europejskiej w ramach właściwego Programu Operacyjnego. 
Przedsięwzięcie 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 znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być wymagane¹. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
będzie niezbędna do uzyskania decyzji:  
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………² 

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

                                                                                                                                       / podpis wnioskodawcy/ 

* właściwe podkreślić. 
¹  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. Rozporządzenia należy wybrać opcję :jest 
wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. Rozporządzenia sporządzenie raportu może 
być wymagane. 
² Należy tu wykazać rodzaj decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 – 1a 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 /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./, które 
będą wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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                                                                                                                                           Załącznik 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5) 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  

/tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./. 

Prawidłowo wypełniona karta informacyjna przedsięwzięcia jest podstawą do zajęcia stanowiska w 
sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 

(Rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm./, jego podstawowe 

parametry techniczne – wymiary, średnice, moc, lokalizacja względem istniejącej zabudowy) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości a także obiektu budowlanego oraz  

dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną: 

(Gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni działki zostanie 

wyłączony z pow. biologicznie czynnej – zabudowany, porównanie dotychczasowego zabudowania terenu z 

planowanym jego zagospodarowaniem. Należy opisać też szatę roślinną w granicach nieruchomości, a także 

wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej np. wycinkę drzew – jakich, ile, na 

jakiej powierzchni, podać liczbę nasadzeń rekompensujących) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

obsługa komunikacyjna: 

 lokalizacja wjazdu i wyjazdu 

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

 

 ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją 

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

i na terenach przyległych 

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

 ilość samochodów osobowych szt/dobę 

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

 ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów szt/dobę 

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

3) Rodzaj technologii: 

(W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia, jednak dotyczy 

on tylko niektórych przedsięwzięć – instalacji) 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

(Przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym tzw. wariant zerowy. Wariantowanie  może 

dotyczyć technologii, rozwiązań technicznych, lokalizacji itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są 

przedmiotem wniosku. Konieczne jest szczegółowe opisanie analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, 

uzasadnienia ich wyboru i określenia ich przewidywanego oddziaływania na środowisko. Będzie to dotyczyło m.in. 

przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia – tzw. wariant zerowy, 

rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i racjonalnego wariantu, wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać także ich przewidywane oddziaływanie na obszary 

Natura 2000.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: …………………………………………………… 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: ……………………………………………….. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: ………………………………………………….. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną: ………….  kW/MW 

 cieplną: ………………. kw/MW 

 gazową: ……………… m³/h 

 

(Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej 

dokumentacji technicznej - operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno – górniczych itp.) 

 

6) Rozwiązania chroniące środowisko: 

(Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą 

miały szczególne znaczenie. Należy tu wskazać w szczególności rozwiązania techniczne czy technologiczne, których 

zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów 

jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub zminimalizuje 

uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono – np. w przypadku odorów. Rozwiązania te muszą być 

spójne z założeniami projektu budowlanego, lub innych dokumentów Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony 

przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowanie spalin, separatory, osadniki, 

hermetyzacja obiektu itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, technologia czy instalacje, które zostaną 

zastosowane – wskazane później w projekcie, mogą spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: 

(Obowiązuje konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność 

ograniczania uciążliwości) 

 ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych (parkingi, drogi itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

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

 rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, 

gromadzenie w szczelnych pojemnikach): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, 

zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych 

elementów powodujących uciążliwości (np.: odory): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 

(Dotyczy przypadków zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 

/Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110/ i art. 104 - 112 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 /tj. Dz. U. z 20013r. poz. 1235 ze zm../  Punkt ten nie dotyczy innych przypadków) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

(Należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody / parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki 

przyrody, obszary Natura 2000, itp./, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać 

narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której 

znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, 

w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić. Jeżeli 

przewiduje się wpływ na obszary 2000 to też należy przedstawić uzasadnienie.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 

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

                                                                                       / data, podpis wnioskodawcy/ 
 
 

 
. 
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Objaśnienia. 
 

Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 
 1) 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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

 2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie; 

 4)  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 
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; 

 5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu 
państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji 
związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

 6) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z 
zastrzeżeniem ust. 1a-1c. 
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, wypis z rejestru, 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, wypis z 
rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym 
postanowienie stało się ostateczne. 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, 
oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z 
rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia 
przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych. 

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 
 
 


