
 

 

Miejscowość, data ............................................ 

 
Wnioskodawca: 

 

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

 

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

 

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

 

Wójt Gminy Grunwald 

Gierzwałd 33 
    14-107 Gierzwałd  

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1, art. 74 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. 271 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla przedsięwzięcia polegającego na:  

 

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

 

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

 

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

 

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

                                                                                                       podpis wnioskodawcy
 

 

 
Załącznik zgodnie z art.74 cyt. wyżej ustawy: 

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

przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 271) – kartę informacyjną 

przedsięwzięcia - w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych; 

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

przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych; 

3. poświadczona przez właściwy organ kopia 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 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 prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej, 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. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 

* opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205,00 zł 


