
............................................................................................................     Lesznowola, dnia.................................     
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

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

adres 

nr telefonu kontaktowego ...................................................................    

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

imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie) 

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

adres 

nr telefonu kontaktowego ................................................................... 

WÓJT GMINY LESZNOWOLA 
UL. GMINNA 60        
05-506 LESZNOWOLA 

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

dla przedsięwzięcia  polegającego  na:……............................................................................................... 

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

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

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

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

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

które zgodnie z § …...............................…. ust. 1 pkt ………….............................................…….. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz.1839) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące 
zawsze / potencjalnie1 znacząco oddziaływać na środowisko. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

 ………………………………………………………… 2. 

Oświadczam, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przekracza    / 

        nie przekracza 101. 

…....................................................  
Podpis wnioskodawcy 

- VERTE - 
1  Niepotrzebne skreślić 



2 Należy wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.), zwaną dalej „ustawą ooś” 

Załączniki obowiązkowe: 

Załącznik nr 1: 
Karta informacyjna przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko - w czterech egz. wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych  
lub  
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – w czterech egz. wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych 

Załącznik nr 2: 
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 ooś, tj: 

 obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie,

 obszar zawierający działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,

 obszar zawierający działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem

Załącznik nr 3 
Mapa (cztery egzemplarze), 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. 3 a zdanie 
drugie ustawy ooś. 
Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa 
wyżej, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 3 a ustawy ooś. 

Załącznik nr 4: 
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. 3 a zdanie 
drugie ustawy ooś. z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 a ustawy ooś 

Załącznik nr 5: 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości  205 zł. 

Załącznik nr 6: 
Oryginał pełnomocnictwa (jeśli ustanowiono pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty 
skarbowa w wysokości 17 zł. 

Załączniki nieobowiązkowe, które mogą wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postepowania: 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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