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WNIOSKODAWCA                                             Mykanów, dnia ....................... 
 
......................................... 
 
......................................... 
imię nazwisko / nazwa firmy 
 
.........................................  
miejscowość  
 
………………………………….. 
telefon kontaktowy 

 
Wójt Gminy Mykanów  
ul. Samorządowa 1 
42-233 Mykanów   
 

 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2 i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405), wnoszę o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

realizowanego na działkach o nr ewid.................................................................... 

..........................................obręb:............................................. 

przy ul. ............................................................ w ............................................  

 
 
Rodzaj przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z §.........ust........ pkt..........rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 71), 
przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco/potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko*. 
 

 
 

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

         Podpis wnioskodawcy 
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Zgodnie z art. 74 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1405) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dołączam: 
1. kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko)* opracowaną zgodnie z art. 62a  ww. ustawy w trzech egzemplarzach, 
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy - w 
przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wraz z ich zapisem w 
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych  

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

3. mapę 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 mapy w formie elektronicznej;  

4. 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; 

5. 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; 

6. dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłatę skarbowa w kwocie 205 zł za wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach należy uiścić na konto Urzędu Gminy Mykanów   Bank 
Spółdzielczy w Mykanowie  Nr  08 8258 0005 2001 0000 0925 0001 

 
 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - 
kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej 
przedsięwzięcia.  
 
Uwaga: 
* (niepotrzebne skreślić) 


