
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ………………………………………, ……………………….. 
                                                                                                                         miejscowość                       dnia 

 

……………………………………………………………….…........................... 
 Imię i nazwisko /nazwa podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia/ 
 
Adres: …………………………………………………………......................... 
                                            
Nr telefonu kontaktowego /fax / e-mail …………………............. 
…………………………………………………………………………………………… 
              
……………………………………………………………….…........................... 
Imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) 
 
Adres: …………………………………………………………………………........ 
                                           
Nr telefonu kontaktowego /fax / e-mail ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

              
  

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Plac 2 Czerwca 4 
                  26-060 Chęciny 

 
W N I O S E K 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 

Nazwa planowanego przedsięwzięcia: 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................................... 
Lokalizacja (adres, nr działek ewidencyjnych, obręb): 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................................... 

które zgodnie z § ……. ust 1 pkt ….. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze1 znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 
………………………………....................................................................................……………………………………………..…2 

 

  

                                                                                          W N I O S E K 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 



ZAŁĄCZNIKI: 
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)) oraz w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu  
w trybie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - 
dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 71)). 
 
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 oryginał i 2 
kserokopie). Na mapie należy osobno zaznaczyć granice terenu przedsięwzięcia i granice obszaru oddziaływania 
przedsięwzięcia oraz zamieścić legendę. 
(W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie 
kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym  
w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 
prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy,  
o której mowa powyżej – mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie). 
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu 
podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1000): 
Od wydania decyzji – 205 zł (Część I, ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Zwolnienia od opłaty skarbowej 
określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej. 
 

4. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 

od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł (Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). 
(Zwolnione od opłaty skarbowej są: 
- pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów, 
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, 
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej). 
 
5. Inne ..................................................... 
 

 
 

................................................ 
                                                                                                                         podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
1 W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: zawsze. Dla 
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: potencjalnie. 
2 Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, wymagającej decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędne do 
uzyskania: (należy zaznaczyć rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 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 – Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) 
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 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 złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny; 
6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych; 
7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów 
przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających 
stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się 
skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych  
i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, 
przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych; 
8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów; 
9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny; 
10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 
11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 
12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; 
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w  art. 13 ust. 1 i  ust. 2 RODO informujemy, że:  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 czerwca 4,  

    kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:  gmina@checiny.pl, tel.  41 31 51 006.  

2.  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

    Danych pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117.  

 

Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie znajdują się 

na stronie internetowej administratora, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych (w szczegółowej klauzuli referatu 

GNOŚR – V): 

 

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1 

 

1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a)  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na środowisko. 

   

     □ TAK, wyrażam zgodę                                                                      □ NIE  

 

 

  

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

                          (miejscowość, data)                                                                       (podpis)  

 

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1

