
…………………………………….             Kulesze Kościelne,  dnia …………….. 

imię i nazwisko / nazwa inwestora 

……………………………………………… 

Adres i nr telefonu 

……………………………….. 

imię i nazwisko pełnomocnika  

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

Adres i nr telefonu 

Wójt Gminy Kulesze Kościelne 
ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 
W N I O S E K  

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 283, z późn. zm.), w związku z § 3 ust.1 pkt 
…...............................................................  lub § 3 ust.2 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 z późn. zm.),  wnoszę o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   polegającego na: 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

         Podpis wnioskodawcy 
 
Załączniki obowiązkowe: 
 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia, która powinna zawierać informacje   określone w  art. 
3 ust.1 pkt 5  wyżej cytowanej ustawy w formie papierowej i elektronicznej na 
informatycznych nośnikach  danych 4 egz. (w przypadku przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagane). 



2. Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 
poświadczona przez właściwy organ; 

3. Mapa – 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 wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu, mapę sporządza się na 
podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 
ustawy oos – dołącz ją również w formie elektronicznej 

4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa – dołącz zamiast mapy ewidencyjnej – jeśli wniosek 
dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 4-5 ustawy o.o.ś., prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 
składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących 
I, II i III klasy budowli 

5. 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 (wypis z wykazu działek i wykazu podmiotów); 
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie przekracza 10, nie wymaga się dołączenia 
dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia 
dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania 
przekracza 10. 

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 
został uchwalony, albo informację o jego braku ( art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy oos); 

7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (w przypadku 
przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10,); 

8. Dowód opłaty wniesionej  za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 
wysokości 205 zł  wniesionej na konto BS Wysokie Mazowieckie: 
94877400000010001620000010 płatne w dniu składania wniosku; 

9. Dowód opłaty wniesionej  za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury wniesionej w wysokości 17 zł na konto BS Wysokie Mazowieckie: 
94877400000010001620000010 płatne w dniu składania wniosku 

10. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). 

 

 

1 formularz wniosku nie jest obligatoryjny 
 

2 kwalifikacji przedsięwzięcia dokonuje inwestor,  określając we wniosku i  charakterystyce 
przedsięwzięcia jego rodzaj, biorąc pod uwagę listę przedsięwzięć wyszczególnionych w wyżej 
cytowanym rozporządzeniu.   

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT

