
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze  

zmianami) - po wprowadzeniu zmian zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954).  

1. Wymagane dokumenty 

- dla przedsięwzięć fakultatywnych - 3 egz. 

- dla przedsięwzięć obligatoryjnych - 3 egz.:  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem 

granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie 

przedsięwzięcie  - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska  

 informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 

ustawy / raport o oddziaływaniu na środowisko - 3 egzemplarze informacji/raportu w wersji 

drukowanej i elektronicznej; 

2. Art. 49 ust 3: Informacje o planowanym przedsięwzięciu muszą zawierać w szczególności dane 

o:  

 rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,  

 powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,  

 rodzaju technologii,  

 ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,  

 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, 

paliw oraz energii,  

 rozwiązaniach chroniących środowisko,  

 rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji  

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,  

 możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

 obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

3. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.  

4. Dowód wniesionej opłaty skarbowej: Opłata skarbowa wynosi 205zł - na podstawie ustawy z 

dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty 

skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w 

kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. 


