………………………………
Miejscowość i data

DANE WNIOSKODAWCY:
………………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa instytucji

………………………………………………
Adres / siedziba

………………………………………………
Nr kontaktowy/adres e-mail

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
1

Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt ………………………………………. i art. 73 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 (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), zwanej dalej – „uooś” zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedsięwzięcia)

zlokalizowanego w………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………...…
(miejscowość, działki ewid. nr)

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016
1
r., poz. 71) - § …………………… ust. ………….………… pkt …………….……….
2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania: ………...………

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

……………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

1

Załączniki (art. 74 uooś) *:
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 przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
3a) mapę 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 zapisem mapy w formie elektronicznej;
4) 9 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,
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 sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;
5) 10 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 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 oraz dla
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
6) 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, z
zastrzeżeniem ust. 1a-1c;
7) 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;
8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).
9) 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 przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy
ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada
się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10) 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 przedsięwzięcia na
środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
11) 1c. 11 Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie
terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, nie wymaga się dokumentu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 6.

12) 1d. Minister właściwy do spraw środowiska 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.
13a) Jeżeli liczba stron postępowania:
1) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o
której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji- przekracza 20, stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
13b)
Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone
standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
14) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach w
wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100).
15) Inne (np. pełnomocnictwo):
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia
przedkłada się w trzech, a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy dyrektor urzędu morskiego w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych.

* niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA WNIOSKU:
1

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71) należy wybrać pierwszą opcję – art. 71 ust. 2 pkt 1 uooś. W przypadku
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

do wniosku należy dołączyć – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w
przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 uooś –
kartę informacyjną przedsięwzięcia.
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. z 2016 r., poz. 71) należy wybrać pierwszą opcję – art. 71 ust. 2 pkt 2 uooś. W przypadku
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy
dołączyć – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
2

Należy wskazać rodzaj decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uooś.
•

•
•
•

Załączniki do wniosku należy dołączyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), szczególnie art.
74.
Opłata skarbowa od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi
zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej – 205 zł.
Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na rzecz innej osoby lub podmiotu, zgodnie z ustawa o opłacie
skarbowej – 105 zł.
Opłata od pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – 17 zł .

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu bądź w kasie

Urzędu Gminy (I piętro, czynna w godzinach pon. 8.30 -17.30, wt- śr 8.00 – 15.00).
Konto bankowe: 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001.
Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

4

