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                                       Niegosławice, dnia ………………..                                                                                                                                                           

Nr sprawy ……………………………… 
(wypełnia organ) 

                            

Wójt Gminy Niegosławice                                                                                                                                   

   

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Wypełnić dużymi, drukowanymi literami  

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy  

Imię i nazwisko / nazwa: 

 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

e-mail: 

 

Telefon: 

 

2. Dane identyfikacyjne pełnomocnika                              (adres do korespondencji) 

Imię i nazwisko: 

 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

e-mail: 

 

Telefon: 

 

Na podstawie art. 71 ust. 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 (dalej ustawa ooś), wnoszę o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. realizowanego na działkach ew. (nr, 

obręb): ……………..………………………………………………………, które zgodnie z § .......... 

ust. ............ pkt ......  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako przedsięwzięcie 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko jest wymagane / może być wymagane. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: 

.......................................................................................................................................................  
(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń, określonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 

 

 

………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: (właściwe zaznaczyć „x”):  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w formie papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 karta informacyjna przedsięwzięcia w formie pisemnej - ….egz., 

 karta informacyjna przedsięwzięcia w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych - 

….egz.; 

 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 zaznaczoną odległością 100 m od 

granic terenu, na którym realizowane przedsięwzięcie; 

 zapis ww. mapy w formie elektronicznej; 

 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; 

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince 

drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć 

wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

 analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne; 

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

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in.:  
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1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji  

o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na 

podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

5) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych  

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu 

wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

6) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji 

na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

7) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 

8) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 

urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, 

piasku oraz innych materiałów, 

9) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, 

10) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 

11) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

13) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 

14) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 

16) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

17) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 

r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, 

18) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszącej, 

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów 

promieniotwórczych, 

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska, 

21) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów, 

22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, 

23) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. 

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia 

budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 

Wymagane dokumenty: 

1) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz : 
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 obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, 

 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem, 

2) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach 

przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć 

dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz 

strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa 

przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca: 

 obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, 

 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem, 

3) mapa, 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, obejmującym: 

 obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, 

 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem,  

wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie. W przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 3 mapę 

sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o którym mowa 

w pkt 1, 4.  

4) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 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 znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, 

 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostały 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 
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 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 

wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 

przeznaczeniem, 

z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa 

powyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym 

mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 

10. 

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających 

na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, 

6) w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 

lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, 

przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy 

nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej - analizę kosztów i 

korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub 

sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz 

opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i 

chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), 

7) karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca informacje, o których mowa w art. 62a ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia 

przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w 

formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego 

postępowanie oraz każdego organu opiniującego. Zgodnie z art. 62a ww. ustawy karta 

informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym 

przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, w 

szczególności dane o:  

a) rodzaju, cechach, 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, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

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 oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia, 

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej, 

k) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
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których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań  

z planowanym przedsięwzięciem, 

l) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 

m) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko, 

n) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.  

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, 

8) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33 

Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dołączyć 

oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, 

9) opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.): 

 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

w kasie Urzędu Gminy Niegosławice lub bezgotówkowo na rachunek: 97 1020 5402 0000 0002 0420 

7338. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.  

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ NIEGOSŁAWICE 

Administrator Danych Osobowych 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice 

(dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice; 

• przez e-mail: gmina@niegoslawice.pl; 

• telefonicznie: 68 378 10 38 

Inspektor Ochrony Danych 

W Urzędzie Gminy Niegosławice został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Krystian Kłokowski. 

Z inspektorem możesz się skontaktować: pisząc e-mail na adres iodo@niegoslawice.pl 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:  

• wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach  

• zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko i ustawie o opłacie skarbowej. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail na podstawie Twojej 

wyraźnej zgody, w celu poinformowania o ewentualnych brakach do złożonego wniosku, którą możesz 

wycofać w dowolnym momencie. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Niegosławice przez minimum 10 lat, następnie 

Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć  decyzję o ich zniszczeniu lub 

przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy 

mailto:gmina@niegoslawice.pl
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Niegosławice przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną 

przekazane do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  

• naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo do wycofania zgody, 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 

dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Prawo wycofania zgody 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w celu poinformowania o ewentualnych brakach 

formalnych do złożonego wniosku. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez pisemny wniosek 

złożony w Urzędzie Gminy Niegosławice. 

Prawo wniesienia skargi  

do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


