
Karpacz, ………………… 

……………………………………… 

                     nazwisko i imię / nazwa inwestora 

……………………………………… 

   
…………………………………….… 

  adres 

……………………………………… 

    nr telefonu kontaktowego 

Burmistrz Karpacza 
ul. Konstytucji 3 Maja 54 
58-540 Karpacz 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 
............................ obręb ................................. przy ul. ................................ w Karpaczu w 
granicach oznaczonych linią ciągłą na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1:………. 
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia został określony na mapie ewidencyjnej liniami 
przerywanymi. 

Przedsięwzięcie polegające na: 

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

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

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

zgodnie z § ... ust. … pkt ... rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest 
wymagane/może być wymagane.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji  

 

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

(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń , określonych w art.  72 ust. 1 oraz 1a stawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

 
................................................................ 
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 



Załączniki obowiązkowe: 
1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w trzech egzemplarzach wraz 

z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 
(planowane przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko); 
lub 

2) karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - w trzech egzemplarzach wraz z jej 
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

4) 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 zapisem mapy w formie elektronicznej;  

5) 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; 

6) pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania inwestora 
(w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby); 
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