
Urząd Miejski w Brzesku 

ul. Głowackiego 51    

32-800 Brzesko 

 

 

 

W N I O S E K  

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

DLA PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO 

ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 

 

 

 

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko (nazwa):.................................................................................................................... 

PESEL (REGON) .............................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania (adres siedziby): 

a) kod, miejscowość, ulica, numer ....................................................................................... 

b)  telefon(y) ......................................................................  fax. .......................................... 

 

 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania: 

a) kod, miejscowość, ulica, numer ....................................................................................... 

b)  telefon(y) ......................................................................  fax. .......................................... 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania): 

a) kod, miejscowość, ulica, numer ....................................................................................... 

b)  telefon(y) ......................................................................  fax. .......................................... 

______________________________________________________________________________ 

 

 



______________________________________________________________________________ 

 

           Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r  w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397), 

określenie planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie  na nieruchomości(-ściach), oznaczonej w ewidencji 

gruntów pod numerem ewidencyjnym:  

.......................................................................................obręb:........................................................... 

.......................................................................................obręb:........................................................... 

.......................................................................................obręb:........................................................... 

______________________________________________________________________________ 

Załączniki do wniosku: 

Lp. Nazwa załącznika  

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.), 

 

  

2. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane  

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

  

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie papierowej oraz           

zapisany w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (3 egz.). 

  

4. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do 

reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 

tak 

nie dotyczy
*) 

5. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. tak 

nie dotyczy
*)

 

6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. tak 

nie dotyczy
*)

 

7. Inne: 

 

 

tak 

nie dotyczy
*)

 

 
 
 
 
 

 

Brzesko, dnia .............................                      ...................................................................... 
                                                                                                            (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

 

 

*) – niepotrzebne skreślić. 


