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Wójt Gminy Janów Podlaski
ul. Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), wnoszę o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

na działce/kach nr ewid. ………………………………… położonych w ……………………………………..
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowana
inwestycja zalicza się jako przedsięwzięcie określone w § …. ust. …. pkt ………..

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIKI wynikające z art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ:
1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z
ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4

egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko;
2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie1);
4) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie1), wraz z
wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu
realizacji inwestycji);
5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez
organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków2), 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 przedsięwzięcie2);
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:
6) Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa) – jeśli wnioskodawca
działa przez pełnomocnika;
7) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
a)

205zł. za wydanie decyzji,

b) 17zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub
poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa) - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od
granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy
jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w
zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
2) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga
się dołączenia wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, o którym mowa w załączniku nr 5. W razie wątpliwości organ
może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania
przekracza 10.
1)

