
Trąbki Wielkie, dnia.................................

.................................................................................................
                                  imię i nazwisko / nazwa inwestora

.................................................................................................
                                 adres, nr telefonu kontaktowego

.................................................................................................
 imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata  skarbowa)

...........................................................................................
                       adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego

WÓJT  GMINY  TRĄBKI WIELKIE

W N I O S E K
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                    Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1 i art. 75, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 

2008 roku  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U. Nr 199, poz. 1227) 

wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na............................................................................................................................................................

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

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

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

które zgodnie z § …. ust. 1 pkt …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.  w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  

szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  

raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) kwalifikuje się jako 

planowane  przedsięwzięcie  mogące  zawsze/potencjalnie* znacząco  oddziaływać  na  środowisko. 

Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  będzie  niezbędna  do  uzyskania  decyzji 

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

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

* niepotrzebne skreślić

                                        ..................................................
                                                                                                              podpis wnioskodawcy
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Załączniki obowiązkowe:

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmująca  obszar,  na  który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3. w  przypadku  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  – 
raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  sporządzony  zgodnie  z  art.  66 
ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1227),  a  w przypadku  gdy wnioskodawca wystąpił  o 
ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną przedsięwzięcia – w trzech egzemplarzach 
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej;

4. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 
kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  (znajduje się w dalszej  części  wniosku) sporządzoną 
zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1227)  –  w  trzech 
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej; 

5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został 
uchwalony, lub informacji o jego braku

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Gminy Trąbki Wielkie 12 8335 0003 
0300 0912 2000 0009 – 205zł;

Inne załączniki:

1. mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem 
inwestycji;

2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji;
3. inne ............................................................................................................................................
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA
Sporządzono zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 5  ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o 

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
(Objaśnienia do poniższych punktów znajdują się na stronie nr 5)

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

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

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

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

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

- dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek 

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

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

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym 
sposobie ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

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

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

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

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

3) Rodzaj technologii

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

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

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

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

4) Warianty przedsięwzięcia

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

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

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

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

5)  Przewidywana  ilość  wykorzystywanej  ilości  wody  i  innych  wykorzystywanych  surowców, 
materiałów, paliw oraz energii

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

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

................................................................................................................................................................
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6) Rozwiązania chroniące środowisko

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

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

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

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

7)  Rodzaje  i  przewidywana  ilość  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub  energii  przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych

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

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

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

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

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

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

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

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

- rodzaj, przewidywane ilości i sposoby postępowania z odpadami

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

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

- ilość i rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

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

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

- dane dotyczące emisji hałasu

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

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

- dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

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

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

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

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

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

................................................................................................................................................................
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9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  o ochronie 
przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

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

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

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

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

10) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, 
spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu 
lub innego obiektu.

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

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

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

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

Objaśnienie:
1)  rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia,  rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem),  skala (np. 
parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.),  usytuowanie przedsięwzięcia  (w tym 
lokalizacja,  opis  terenów  przyległych  wraz  z  odniesieniem  do  najbliższej  zabudowy 
mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, 
obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)
2)  powierzchnia  zajmowanej  nieruchomości (z  wyodrębnieniem  powierzchni  terenu  oraz 
istniejących i planowanych obiektów budowlanych)
a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu

pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:
- szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji
- określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią
3)  rodzaj  technologii  -  w  odniesieniu  do  istniejącej  i  planowanej  działalności  –  ogólna 
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia
4)  warianty  przedsięwzięcia (wariant  najkorzystniejszy  dla  środowiska  oraz  racjonalny  wariant 
alternatywny)
5)  przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw oraz energii 
(elektrycznej – kW/MW, cieplnej – kW/MW, gazowej – m3/h)
6)  działania  chroniące  środowisko  podjęte  przez  inwestora  (techniczne,  technologiczne  i 
organizacyjne rozwiązania chroniące środowisko)
7)  obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie  
przyrody to  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,   parki  krajobrazowe,  obszary  chronionego 
krajobrazu,  obszary  Natura  2000,  pomniki  przyrody,  stanowiska  dokumentacyjne,  użytki 
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów  
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