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……………………………… 

                                                                                                                                      (miejscowość, data) 

 

Prezydent Miasta Inowrocławia 

al. Ratuszowa 36 

88-100 Inowrocław 
 

 

WNIOSEK O WYDANIE/ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH  

 

Dane Wnioskodawcy  

Imię i nazwisko/Nazwa  

Adres   

Adres do korespondencji  

Telefon/fax   

adres e-mail   

Dane Pełnomocnika 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji   

Telefon, adres e-mail   

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 oraz 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą OOŚ) wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

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

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

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

na działce/działkach o nr ew.:……………………………………………….w obrębie………………… 

przy ulicy…………………………………w Inowrocławiu, które zgodnie z §………ust 1. 

pkt………..…. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie(1) znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być wymagane(2).  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędna do uzyskania decyzji………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….(3) 

Planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest/nie jest(4) jako instalacja, o której mowa  

w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1219 z późn. zm.). 

 

 

 

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

                                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Objaśnienia: 

1) W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) 

pierwszą opcję: zawsze. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia należy 

wybrać (podkreślić) drugą opcję: potencjalnie. 

2) W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać (podkreślić) 

pierwszą opcję: wymagane. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia należy 

wybrać (podkreślić) drugą opcję: może być wymagane. 

3) Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy ooś, przed którymi 

należy uzyskać decyzję środowiskową. 

4) Rodzaje instalacji zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych  

albo środowiska jako całości. Jeśli planowane przedsięwzięcie jest zakwalifikowane do ww. 

instalacji, należy załączyć dodatkowo 1 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcie lub raportu  

o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

Załączniki : 

 w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z zapisem  

na elektronicznym nośniku danych)(1);  

 w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 

kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych)(1); 

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej  

lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie 

ustawy, tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie 

zaproponowanym przez wnioskodawcę(2), w celu jak najszybszego przeprowadzenia 

procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) 

zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie); 

 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, o którym mowa 

w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa  

w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy(3), mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie 

kopii mapy ewidencyjnej, w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury  

oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się 

przedłożenie 4 egzemplarzy mapy; 

 w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72  

ust. 1 pkt 4–5 ustawy, 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 w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy – mapę 

przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek,  

oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2); 

 w przypadku, gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10 – 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 
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przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, 

o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy(2, 4); 

 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 której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy; 

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

− Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 

 aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony(5); 

 oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia 

sprawy przez pełnomocnika inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata 

za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora 

wynosi 17 zł)(6); 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wynosi 205 zł); 

 oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(7). 

 

Objaśnienia 

1) W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której 

mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

tj. wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, do wniosku należy dołączyć 5 

egzemplarzy karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu wraz z zapisem w formie 

elektronicznej (również 5 egzemplarzy). 

2) Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym  

przez wnioskodawcę rozumie się: 

 przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący 

się w odległości 100 m od granicy tego terenu; 

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

zostałyby 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) Wyznaczona odległość tj.: obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu,  

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

4) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu.  

W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia niniejszego dokumentu,  

w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

5) Dołączenie aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego spowoduje skrócenie okresu wszczęcia postępowania o czas niezbędny  

do uzyskania przez urząd nowego wypisu. 

6) Od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł są zwolnieni: małżonkowie, 

wstępni, zstępni, rodzeństwo. 

7) Przedkłada się wyłącznie, gdy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki 

samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art%2824%28m%29%29ust%282%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art%2824%28m%29%29ust%282%29&cm=DOCUMENT
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UWAGA! Należy zapoznać się z poniższą treścią i podpisać. 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia  

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  

na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3a 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 2021 r., 

poz. 247 z późn. zm.); 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

na podstawie obowiązujących przepisów tj.: 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 2021 r., 

poz. 247 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

                                                                      Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli 

 

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

                                                                                                 (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

mailto:iod@inowroclaw.pl

