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 ........................................................   ........................................................  
(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres)       (miejscowość, data) 

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

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

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

 

 

Wójt Gminy Krasnystaw 

ul. M. Konopnickiej 4 

22-300 Krasnystaw 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
 

 

dla przedsięwzięcia polegającego na  ....................................................................................................  

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

które zgodnie z § 3 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) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

może być wymagane. 

 

  ........................................................  
         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 

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

2. karta informacyjna przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na  

4 informatycznych nośnikach danych, 

3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 

obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (dotyczy jeżeli liczba stron w postępowaniu  

o wydanie decyzji środowiskowej nie przekracza 10), 

4. dowód dokonania opłaty skarbowej. 

5. ……………. 

Opracował 

 

 

Mariusz Zwolak 

Sprawdził 

 

 

Dariusz Harmas 

Zatwierdził 

 

 

Edyta Gajowiak-Powroźnik 
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WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

zgodnie z art. 62a 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 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

 

 

Dokument winien zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, 

a w szczególności należy podać: 

 

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

W tym punkcie należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1839), jego podstawowe parametry 

techniczne (wymiary, średnice, mo.), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy. 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną. 

W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze 

wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie 

czynnej (zabudowany). Ponadto konieczne jest także porównanie dotychczasowego 

użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Należy opisać też szatę roślinną 

w granicach nieruchomości, a także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się 

zniszczenie szaty roślinnej (należy opisać jaka roślinność zostanie zniszczona i na jakiej 

powierzchni, w przypadku drzew należy podać gatunek i ilość drzew przeznaczonych do 

wycinki). 

3. Rodzaj technologii. 

W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji 

przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji). W pozostałych 

przypadkach należy opisać na czym będzie polegała planowana działalność. 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 

W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego 

przedsięwzięcia. Wariantowanie może dotyczyć lokalizacji przedsięwzięcia, zastosowanej 

technologii, rozwiązań technicznych itp. Należy podkreślić, że w przypadku kiedy przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przeprowadzana ocena 

oddziaływania na środowisko, konieczne będzie szczegółowe opisanie analizowanych 

wariantów (w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), określenie ich 

przewidywanego oddziaływania na środowisko, a także uzasadnienie wariantu 

proponowanego przez wnioskodawcę. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać 

także ich przewidywane oddziaływanie na obszary Natura 2000. 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:… 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:… 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:… 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną: /…/ kW/MW 

 cieplną: /…/ kW/MW 
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 gazową: /…/ m
3
/h 

Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej 

zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą 

a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych 

była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej 

(operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.). 

6. Rozwiązania chroniące środowisko. 

Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje 

zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, 

rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska 

poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje 

uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania 

te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak 

operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, 

wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, 

osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy 

technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może 

powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, 

zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych). 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

■ ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/; 

■ ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/; 

■  ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /…/; 

■  rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie 

w szczelnych pojemnikach): /…/; 

■  ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, 

zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych 

elementów powodujących uciążliwości (np. odory). 

Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie 

ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami). 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 108–112 

ustawy ooś zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, 

rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują 

się w pobliżu planowego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. 

W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się 

najbliższe obszary Natura 2000, a tam gdzie jest to uzasadnione (np. zniszczeniem), miejsca 
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występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary 

Natura 2000 zawsze należy ten fakt uzasadnić. 

10. Wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci drogowej. 

Jeśli w planach inwestycji pojawia się takie założenie, należy dokonać odpowiedniej oceny. 

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym 

planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem . 

Jest to konieczne, by wykazać potencjalne punkty kumulowania się negatywnego wpływu na 

najbliższe otoczenie obecnie funkcjonujących firm razem z planowaną działalnością. 

W punkcie tym należy opisać inne inwestycje, które istnieją lub są realizowane na terenie tego 

samego przedsięwzięcia jak również w bliższym lub dalszym sąsiedztwie i ich wzajemnych 

powiązań. Należy dokonać analizy, czy może dojść do oddziaływań skumulowanych na etapie 

realizacji lub eksploatacji przedsięwzięcia. Analiza oddziaływania skumulowanego powinna 

obejmować wszystkie elementy, które mogą ulec degradacji w wyniku kumulacji tych 

przedsięwzięć tj. emisję hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, wpływ na wody 

powierzchniowe i podziemne oraz przyrodę danego obszaru. Podczas określania oddziaływań 

skumulowanych między przedsięwzięciami należy brać pod uwagę te zrealizowane, aktywne, 

znajdujące się na terenie oddziaływania przedsięwzięcia dopiero wnioskowanego i takie dla 

których wydano ostateczną decyzję administracyjną, gdyż w przeciwnym razie nie może być 

mowy o przedsięwzięciu w znaczeniu prawnym. 

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej . 

W szczególności należy opisać ryzyko wystąpienia emisji pożaru, eksplozji, powstałe w trakcie 

procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, prowadzące do powstania 

zagrożenia zdrowia i życia ludzi  lub środowiska. W ten sposób określa się, czy inwestycja 

będzie zakwalifikowana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnego defektu przemysłowego. 

13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na 

środowisko. 

Z podaniem rodzajów i kodów odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu 

odpadów. Na inwestorze ciąży odpowiedzialność przedstawienia sposobu i lokalizacji 

magazynowania nieczystości, powstałych w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 

wraz z podaniem zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Należy uwzględnić, czy na wyznaczonym obszarze funkcjonują już inne, przeznaczone do 

rozbiórki obiekty lub instalacje, w tym takie które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

– Z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, 

przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. 


