
 

 
  

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

  www.mosina.pl            
 

  
  
         
 

Mosina,  dnia ……………………… 
 
 
........................................................................................………………………                         
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
...........................................................................................   
adres 

              Burmistrz Gminy Mosina 
nr telefonu kontaktowego .................................................  Pl. 20 Października 1 
        62-050 Mosina 
...........................................................................................                  
imię i nazwisko pełnomocnika 
 
........................................................................................... 
adres 
 
nr telefonu kontaktowego ................................................. 
 
 

WNIOSEK  
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* 
 
przedsięwzięcia polegającego na: 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) 
 
 
 

        
 …………………………………………… 

 
          podpis wnioskodawcy 
 
 
 



 
 

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558 

  www.mosina.pl 

 
 
Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania): 
 

 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: karta informacyjna przedsięwzięcia 
(w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej) 

 dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej) 

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a  
i 1b (w 4 egzemplarzach) 

 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 zapisem w formie elektronicznej (w 4 egzemplarzach) 

 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 art. 74 ust. 1a-1c; (w 4 egzemplarzach) 

 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 oraz przedsięwzięć dotyczących 
urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, 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 (w 4 egzemplarzach) 

 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, wraz z ewidencją drzew i krzewów, przewidzianych do usunięcia. 

  opłata skarbowa: 205,00 zł   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 
 
* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), do których zalicza się: 
 

1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); 

2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), 
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); 

3. przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 
a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony. 


