
Rybno, dnia …..................................... 
 
…....................................................................... 
 
…....................................................................... 
 
...........................................................................                                 
/imię i nazwisko, nazwa  wnioskodawcy, adres/                   
                                                                                                                                                                

 

WÓJT GMINY RYBNO 
ul. Długa 20 

96-514 Rybno 
 

 WNIOSEK 
    O  WYDANIE  DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
 
dla przedsięwzięcia polegającego na :.................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
które zgodnie  § …............ ust.1 pkt …........... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, 
poz.1397 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko.  
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                
                                                                                                             
                                                                                                       .................................................. 
                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Do wniosku należy dołączyć: 
1. w przypadku  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych). 

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko kartę 
informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych). 

3. poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b. 

4. mapa 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 zapisem mapy w formie elektronicznej. 

5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, 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, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem 
ust. 1a-1c. 



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
1.Dane o rodzaju, skali i  usytuowaniu przedsięwzięcia  
 
/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko ( Dz.U. Nr 213 poz. 1397), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, 
moc ), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy/. 
 
2.Dane o powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowym  sposobie  ich wykorzystywania, pokryciu 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 wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z 
planowanym jego zagospodarowaniem .Zalecane jest także wskazać czy w ramach prowadzonych 
prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej ( np. wycinkę drzew)/ 
 
3. Dane o rodzaju  technologii 

 
/................................../ 
 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia  
 
 / ...................................................................../ 
  
5. Dane o przewidywanej  ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych, 

surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 

/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 projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń /. 

 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi :  
 
* elektryczną : /...../ kW/Mw  
* cieplną :/...../ kW/Mw  
*gazową :/...../ m³/h  

 
6. Dane o rozwiązaniach  chroniących  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. 
 
7. Dane o rodzajach i przewidywanej  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko  

 
/ Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymywania standardów jakości środowiska , a tam gdzie 
ich nie ustalono , konieczność ograniczania uciążliwości ( związanej choćby z odorami / 

 



 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 ):/...../ 

 
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

 
/............................................................./ 
 

9. Dane o obszarach  podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o ochronie przyrody znajdujących 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 planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie.  
W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość w której znajdują się 
najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Ponadto,  w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten 
fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50 m odcinka kanalizacji 
wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20 km dalej./  
 

10. Wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 
transeuropejskiej sieci drogowej. 
 
/............................................................./ 
 
11. Przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących 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. 
 
/............................................................./ 
 
12. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 
 
/............................................................./ 
 
13. Przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie  na 
środowisko. 
 
/............................................................./ 
 
14. Pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  
/............................................................./ 

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

Opracował, data i podpis  
 


