
 
         ....…….........…, ......…............... 
                                                                                                                         miejscowość, dnia 
 
Imię i nazwisko / nazwa podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 
 
……………………………………………………………….….…..................................................... 
 
Adres: …………………………………………………………..…..................................................... 
 
Nr telefonu kontaktowego / fax /, e-mail, regon,: ………………………………………………….… 
 
Imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony): …............................................................ 
 
Adres: …………………………………………………………............................................................ 
 
Nr telefonu kontaktowego / fax / e-mail: …………………….............................................................. 
 
 
                             WÓJT GMINY GRYBÓW 
                             33-330 Grybów 
                                                                                   ul. Jakubowskiego 33 
 

 
 

W N I O S E K 
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 
 
Nazwa planowanego przedsięwzięcia: 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Lokalizacja (adres, nr działek ewidencyjnych, obręb): 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć (właściwe zaznaczyć „x”): 
  -mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
 - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
 
i wymienione jest w § ........ ust. ........ pkt ...................... Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019r., poz. 1839) 
 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
będzie niezbędne do uzyskania: (należy zaznaczyć rodzaj decyzji, o której 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 – Dz. 
U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 
. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o 
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych; 
. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych; 
. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na 
podziemne składowanie dwutlenku węgla; 
.  decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny; 
. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, 
piasku oraz innych materiałów; 
. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów; 
. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny; 
. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 
. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012. 
. innej 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
     
 
                                                                       ….............................................. 
                                  podpis Wnioskodawcy 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.): 

1) raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w formie pisemnej oraz na in-
formatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym eg-
zemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego) 1) – 4 
egz.; 

2) karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w przypadku zapytania o zakres niezbędne-
go do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art. 69 ustawy ooś) lub przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b-u ustawy 
ooś (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 opi-
niującego i uzgadniającego egzemplarze) 1) – 4 egz.; 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obej-
mującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o któ-
rym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2), 

4) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z za-
znaczonym 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. 3 a pkt 1 2); w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 
ustawy ooś 3) mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której 
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3; 

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4), 
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przed-
sięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strate-
gicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytua-



cyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 
którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2); 

6) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo in-
formację 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 pu-
blicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przed-
sięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie ter-
minalu, 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 za-
kresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerw-
ca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towa-
rzyszących, 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 inwesty-
cjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie bu-
dowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Central-
nym 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 oraz dla inwestycji w zakresie 
budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowa-
nych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 1 
Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 

7) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ pro-
wadzący 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 na-
zwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przed-
sięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś. 
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 
10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołącze-
nia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

8) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz dzia-
łek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile 
prace takie przewidziane są do realizacji; 

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

10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
11) w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzę-

dowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa 
-od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub 
kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł (Część IV załącznika do ustawy o opłacie 
skarbowej). 
(Zwolnione od opłaty skarbowej są: 
- pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów, 
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej.) 

12) oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu 
terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

13) inne: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Zostałem(-am) poinformowana o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, o jakiej mowa w art. 13 rozporządzenia 
2016/679, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania-dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów i na stronie internetowej: http://bip.gminagrybow.pl 

 
 
 

 
.............................................................. 
                    ( Podpis ) 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(24(m))ust(2)&cm=DOCUMENT
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