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WGOŚ.K30-F1 

            Ciechanów, dnia …………… 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko/nazwa inwestora lub pełnomocnika* 

Adres……………………………………………….. 

…………………………………….………………… 

Telefon…………………………….……………. 

 

Prezydent Miasta  

Ciechanów 

 
 

W N I O S E K 
 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) 
 
dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie/zawsze oddziaływać 

na środowisko**, które zostało zakwalifikowane zgodnie z  §..…ust……, pkt…… 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Nazwa przedsięwzięcia: ……………………………………………………….…..…….. 

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

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

Lokalizacja: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(adres, nr ew. działki/działek, obręb zgodnie z danymi z ewidencji gruntu) 

 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: ……….. 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszenia określonych w art. 72 ust. 1 i 1a ww. ustawy) 

 
Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków ………..………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 
(np. unijnych; podać nazwę programu lub wskazać inne)      

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

            Podpis Wnioskodawcy 
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Załączniki: 
1) kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 

i 2 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm., zwanej dalej 
„ustawą ooś”), w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na  środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia), w czterech 
egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych (wniosek ze wzorem karty informacyjnej przedsięwzięcia dostępny 
jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.um.ciechanow.pl) i w Wydziale 
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska; 

2) raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia)                  
w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych, sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś 
lub kartę jak wyżej z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu; 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej 
lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie (oryginał + 3 kopie); 

4) mapę, 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, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa 
w ust. 3a pkt 1 art. 74 ustawy ooś; 

5)  wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydane 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, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1 a art. 74 ustawy ooś; 

6)  jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja wymagająca 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska ww. wymagane dokumenty załączane do wniosku 
o wydanie decyzji należy przedłożyć w 5 egzemplarzach; 

7)  w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 
72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 
składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń 
piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę 
przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej 
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, 
oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (205,00 zł) do kasy Urzędu Miasta Ciechanów lub na aktualne 
do wpłat konto Urzędu Miasta Ciechanów. 

 

*  -   dowód wniesienia opłaty w wysokości 17,0 zł za udzielenie pełnomocnictwa. 
** - dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia wybieramy zawsze, 
         a dla wymienionych w § 3 wybieramy potencjalnie. 

 

http://www.um.ciechanow.pl/

