
……………………………………………..                Rawa Mazowiecka, dnia ................................. 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
……………………………………………. 
Adres  
 
……………………………………………. 
 nr telefonu (*) 
(*) dane podawane dobrowolnie 
 
 
……………………………………………. 
imię i nazwisko pełnomocnika  
 
.............................................................. 
Adres  
 
.............................................................. 
nr telefonu (*) 
(*) dane podawane dobrowolnie 
 

 
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka 
Plac Piłsudskiego 5 
96-200 Rawa Mazowiecka 

 
W N I O S E K  

WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

.......................................................................... 
         Podpis wnioskodawcy 

(czytelny) 
 
Załączniki obowi ązkowe : 
 
1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 

raport o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz 
z jego zapisem w formie elektronicznej na informaty cznym no śniku danych 3 
egzemplarze) , a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w 
trybie art. 69 - kart ę informacyjn ą przedsi ęwzięcia - w 3 egzemplarzach wraz z zapisem 
na no śnikach CD w 3 egzemplarzach,  

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 
kart ę informacyjn ą przedsi ęwzięcia  – w 3 egz. wraz z zapisem na no śnikach CD (3 
egzemplarze),  

3. poświadczoną przez właściwy organ kopi ę mapy ewidencyjnej  obejmującej przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsi ęwzięcie , oraz obejmującej przewidywany 
obszar, na który będzie oddziaływa ć przedsi ęwzięcie , 

4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsi ęwzięcie , oraz z 
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływa ć przedsi ęwzięcie , 
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; 



5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej 
nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III 
klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową 
sporządzoną w skali umoŜliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 
którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, 

6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego , jeŜeli 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, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla 
inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli 
przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej lub inwestycji towarzyszącej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; 

7. 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, obejmuj ący przewidywany 
teren, na którym b ędzie realizowane przedsi ęwzięcie, oraz obejmuj ący obszar, na 
który b ędzie oddziaływa ć przedsi ęwzięcie , 

8. 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. 

9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości: 
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach               
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSI ĘWIĘCIA 

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  

(t.j. - Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) 

 

 

 

Art. 62a. 1. Karta informacyjna przedsi ęwzięcia powinna zawiera ć podstawowe informacje 

o planowanym przedsi ęwzięciu, umo Ŝliwiaj ące analiz ę kryteriów, o których mowa w art. 

63 ust. 1, lub okre ślenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko 

zgodnie z art. 69, w szczególno ści dane o:  

 

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsi ęwzięcia,  

2) powierzchni zajmowanej nieruchomo ści, a tak Ŝe obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokry ciu nieruchomo ści szat ą 

roślinn ą,  

3) rodzaju technologii,  

4) ewentualnych wariantach przedsi ęwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej ka Ŝdy z analizowanych wariantów drogi musi by ć 

dopuszczalny pod wzgl ędem bezpiecze ństwa ruchu drogowego,  

5) przewidywanej ilo ści wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, pali w oraz 

energii,  

6) rozwi ązaniach chroni ących środowisko,  

7) rodzajach i przewidywanej ilo ści wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwi ązań chroni ących środowisko,  

8) moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

9) obszarach podlegaj ących ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietni a 2004 r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, z najduj ących si ę w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsi ęwzięcia,  

10) wpływie planowanej drogi na bezpiecze ństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej,  

11) przedsi ęwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajduj ących si ę na terenie, na 

którym planuje si ę realizacj ę przedsi ęwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsi ęwzięcia lub których oddziaływania mieszcz ą się w obszarze oddziaływania 



planowanego przedsi ęwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mog ą 

prowadzi ć do skumulowania oddziaływa ń z planowanym przedsi ęwzięciem,  

12) ryzyku wyst ąpienia powa Ŝnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,  

13) przewidywanych ilo ściach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpł ywie na 

środowisko,  

14) pracach rozbiórkowych dotycz ących przedsi ęwzięć mog ących znacz ąco oddziaływa ć 

na środowisko  

– z uwzgl ędnieniem dost ępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odr ębnych przepisów.  

 

 

2. Kart ę informacyjn ą przedsi ęwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawc ą 

jest zespół autorów – kieruj ący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska  oraz 

daty sporz ądzenia karty informacyjnej przedsi ęwzięcia. 

 

 

 


