
..........................................................                                                           ......................, dn. ........................... 

Wnioskodawca  

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

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

......................................................... 
(adres) 
 

..........................................................     Burmistrz  Gminy  
 (Telefon)                Kozienice, ul. Parkowa 5 
         26-900 Kozienice 
 
 

WNIOSEK 
 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2,  art.73 ust. 1  oraz art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227  ze zmian.) 
składam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi 
załącznikami dla przedsięwzięcia polegającego na: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................na nieruchomości oznaczonej  nr we. ....................................                   
w miejscowości......................................................., gmina Kozienice. 
Granicę terenu objętego wnioskiem oznaczono na załączonej mapie literami (A, B, C, D...)                
i wykreślono linią koloru ...................................   
 Obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać oznaczono cyframi (1, 2, 3...) oraz wykreślono 
linią koloru  .......................... 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  wymagana jest do złożenia wniosku o ( np. pozwolenie na budowę, 

decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego ...)  

 

................................................................................................................................................................................................   
Przedsięwzięcie  będzie współfinansowane z  funduszy  UE -   TAK / NIE 
 
 
                                                             ............................................... 
            Podpis wnioskodawcy 
 

Załączniki do wniosku  
1)   Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym 

      nośniku danych) / dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport   

o   oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), bądź kartę 

      informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu 

2)   Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 

      będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie      

       3 egz. egz. skala 1: .........). 

3)   Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięci 

      oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie . 

4)   Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 205 zł od decyzji środowiskowej , od pełnomocnictwa                      

       w kwocie 17 zł. (Nr konta: 39124057031111000048993382 opłata skarbowa od wydania decyzji środowiskowej     

lub w kasie Urzędu.). 

 5) W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. 

 


