
Pionki, dnia ....................200.... r

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

............................................................................
(imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

.............................................................................
(adres)

...............................
(nr telefonu)

BURMISTRZ 
MIASTA PIONKI

W  N  I  O  S  E  K
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia pod nazwą:

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

zlokalizowanego  w  Pionkach  na  działce/działkach  o  numerze/numerach 

ewidencyjnych: ....................................................................................................................................

pod adresem: . .......................................................................................................................................

................................................................
       (podpis czytelny wnioskodawcy)



ZAŁĄCZNIKI:

Na podstawie 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 2008 r. Nr 199, poz.1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w  przypadku  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  - 
raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  a  w przypadku gdy wnioskodawca 
wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 
informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o::
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni  zajmowanej  nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o 

ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię 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, 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) dla  przedsięwzięć,  dla  których  organem  prowadzącym  postępowanie  jest  regionalny 
dyrektor  ochrony  środowiska  -  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii 
kolejowej  o  znaczeniu  państwowym,  dla  przedsięwzięć  Euro  2012  oraz  dla  przedsięwzięć 
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin;
6) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

. Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  i  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia 
przedkłada  się  w  trzech  egzemplarzach,  wraz  z  ich  zapisem  w  formie  elektronicznej  na 
informatycznych nośnikach danych.

7) dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł na podstawie art. 1 ustawy i punktu I/
45 załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 
grudnia 2006 r. Nr 225, poz. 1635) – wpłata w kasie Urzędu Miasta na podstawie kwitu 
wpłaty wypisanego w pokoju nr 21.
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