
 

 

 

Liszki, dnia ….......................... 

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

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

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

Imię i nazwisko(nazwa podmiotu , inwestora  przedsięwzięcia) 

Adres, tel. kontaktowy 

                                                                                                           Wójt Gminy Liszki 

                                                                             32-060 Liszki                               

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

imię i nazwisko  pełnomocnika adres, telefony kontaktowe 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.   

 

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

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

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

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

zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów, nr. ewid., obręb, jedn.ew.: 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
Przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć określonych w § ....... ust. ....... pkt. .............. 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ływać 

na środowisko  (Dz. z 2016 r,  poz. 71 z późn. zmianami) 

 

 

                                                                                                     ..................................... 
                                                                                                                                       Podpis 

 

Załączniki do wniosku: 

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;  

        1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w 3 egz) sporządzona w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 03-10-2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U . z 2017 r. poz. 1405)  wraz z jej zapisem w 

formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (x3), zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną, 

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia. 

2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (x3), oraz mapa w skali zapewniającej czytelność z danymi o planowanym przedsięwzięciu. 

3. Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w oparciu o art. 66 ustawy  z dnia 03-10-2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska ……..   -  załączyć w przypadku gdy przedsięwzięcie wymaga obligatoryjnie sporządzenia raportu. 

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

oddziaływać przedsięwzięcie. 

5. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa 

(w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu inwestora). 

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł 


