
Nr sprawy: ………………………………………… 

                          /Wypełnia organ/ 

                                                                                            .................................................................... 
              miejscowość i data 

…………………………………….. 
Imię i  nazwisko lub nazwa firmy 

Wnioskodawcy 

 

…………………………………….. 
Adres Wnioskodawcy 

 

…………………………………….. 
Telefon, e-mali Wnioskodawcy 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63 – 140 DOLSK 

 

 

Wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

 Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 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, wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

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

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

które kwalifikuję jako przedsięwzięcie należące do:   §……….….….ust.…………….pkt…………………. 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

1. Położenie działki:………………………………………………………………………………………............. 
Obręb ewidencyjny. 

2. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek:  

─ arkusz mapy……………………………………………………………………………………...... 

─ działka o numerze ewidencyjnym……………………………………………………………........ 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji ** 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………... 

                                                                                                                
podpis wnioskodawcy 

 

 
* Należy niepotrzebne skreślić 

** Należy wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art.  72 ust. 1 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, przed którymi 

należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 



Informacje: 

I. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym. 

II. Do wniosku należy dołączyć załączniki określone w art. 74 ust. 1, 2 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, zwaną dalej ooś:  

1)  w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym 

nośniku danych (w min. 4 egzemplarzach,) z załącznikami: 

• oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których 

mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś 

• wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli 

została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;  

2)  w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę 

informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych ( 

w min. 4 egzemplarzach.) podpisaną przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – 

kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej 

przedsięwzięcia; 

3)    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się 

w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie 

odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego 

i uzgadniającego. 

4)   poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o 

którym mowa w art.74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie; 

5)    mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych 

z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 

przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o 

której mowa w art.74 ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 

ustawy ooś, mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której 

mowa w pkt 3; 

6)    w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, 

prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz 

przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę 

przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w 

ust. 3a zdanie drugie; 

7)  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, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia 

ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 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, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji 

towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 



łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 

1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dla inwestycji w zakresie budowy portu 

zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych oraz dla inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic 

przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy 

ulicy Królewskiej w Warszawie;  

8)   wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, z 

zastrzeżeniem ust. 1a; 

9)   w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace 

takie przewidziane są do realizacji; 

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

energetyczne 

11)  jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6. W razie 

wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6, w 

zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

12)   minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może 

określić, w drodze rozporządzenia, formaty danych załączników do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku. 

III. Opłata skarbowa 

1) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże się z opłatą 205,00 zł; 

2) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 17 zł; 

3) zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu, 

4) numer konta UMiG Dolsk: 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

Plac Wyzwolenia 4 

63-140 Dolsk. 

Tel. 61 28 25 001. 

 

V.  Informacja: tel. 61 28 25 001, wew. 42 

https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.100.0000833,USTAWA-Prawo-energetyczne.html
https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.100.0000833,USTAWA-Prawo-energetyczne.html

