
………………………………, dnia …………………………… r. 

 

WNIOSKODAWCA: 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa inwestora) 

 

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

 

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

(adres) 

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

( nr tel. kontaktowego/e-mail) 

 

 
WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA 

WOLA MYSŁOWSKA 75 

21-426 WOLA MYSŁOWSKA 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Na  podstawie  art.  71  ust.  2  i  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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., dalej ustawa uooś) wnoszę o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

 

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

 

........................................................................................................................................................................, 

 

realizowanego na działkach ewidencyjnych: 

 
Nr……………….., obręb…………………………., właściciel ……………………..……………………; 

 
Nr……………….., obręb…………………………., właściciel …………………………..………………; 
 
Nr……………….., obręb…………………………., właściciel ……………………..……………………; 
 
Nr……………….., obręb…………………………., właściciel ……………………………..……………; 

 

Przedsięwzięcie zgodnie z § ............ ust. ............ 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
*)

 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

jest wymagane / może być wymagane
*)

. 
 

 

 

------------------------------------------------------------- 

*) niepotrzebne skreślić 

 



Załączniki do wniosku: 
 
(zaznaczyć właściwe) 
 
 

❑ W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca występuje o ustalenie 

zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej 

oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio 

po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego 

i uzgadniającego (szt. 4);
 

 

❑ W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Karta 

informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a uooś, w formie pisemnej 

oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej
 
w liczbie odpowiednio 

po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego 

i uzgadniającego (szt. 4);
 

 

❑ 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 uooś, tj. obszar na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten 

rozumie się:
 

1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 

2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby 

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem; 

 

❑ 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 uooś, 

wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy uooś. Mapę sporządza się 

na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej;
 

 

❑ W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 

ustawy ooś, 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 ewidencyjnej - 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 ust. 3a zdanie drugie;
 

 

❑ 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 przewidywany teren, na którym 

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

z zastrzeżeniem ust. 1a - tj. jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia powyższego dokumentu. 

 

❑ Oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy 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 

(tj. Wójt Gminy Wola Mysłowska);
 

 

❑ 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;
 



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

energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.);
 

 

❑ Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez 

pełnomocnika inwestora wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu 

potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora wynosi 17 zł);
 

 

❑ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 205 zł) dokonanej na rzecz Urzędu Gminy Wola 

Mysłowska – na pdst. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 6 ustawy oraz pkt 45 

załącznika do ustawy) – wnioskodawców zwolnionych od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy.
 

 

 

 
 

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

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSKODAWCA: 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa inwestora) 

 

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

 

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

(adres) 

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

( nr tel. kontaktowego/e-mail) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

w zakresie zależności 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. 

 

 

Zgodnie z wymogiem art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 15 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oświadczam, że
*)

: 

 

 JESTEM 

  

 NIE JESTEM 

 

podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Nie spełniam żadnego z kryteriów, o których mowa w art. 24m, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym.  

 

 Spełniam kryteria, o których mowa w art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

podpunkcie:  

 

     1    2    3
**)

  

 

W związku z powyższym (podać szczegółowe informacje o zależności podmiotu): 

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

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

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

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

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

 

 

 

……………………………………………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

 



 

_________________________________________ 
Art. 64 ust. 2a Ustawy ooś: 

 

„W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii przedkłada także regionalnemu 

dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy 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. 

 

Art. 24m ust. 1 i 2 Ustawy o samorządzie gminnym : 

 

„1. Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca 

i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta 

w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu 

zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości 

niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu 

rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na jego treść. 

 

Podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

jest podmiot, w którym: 

 przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, także na podstawie 

porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami; 

 przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków organów 

zarządzających podmiotu zależnego; 

 więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.” 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(24(m))ust(2)&cm=DOCUMENT

