
Załącznik nr K-IO 06 - D01 
 

 

............................................................................................................                         Kołobrzeg, dnia …………… 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 
...............................................................................                 
adres            
                                                                                                

nr telefonu kontaktowego ...................................................................                       
 
............................................................................... 
imię i nazwisko pełnomocnika 
 
............................................................................... 
adres 
 
nr telefonu kontaktowego .................................................................. 
 

 

Załączniki: 

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, 
którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 dokument opłaty za decyzję 

 karta informacyjna przedsięwzięcia / raport oddziaływania na środowisko 

 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 

 wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile 
prace takie przewidziane są do realizacji 

 mapę 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 

 analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. 

 
 

W N I O S E K   

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnoszę  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego w § …. ust….. pkt…… 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko polegającego na: 

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

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

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

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

            
        .................................................................... 
             Podpis Wnioskodawcy 

 
UWAGA!  W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
należy dołączyć raport w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 
danych. Dla pozostałych przedsięwzięć, do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia – w 3 egzemplarzach 
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13 

78 – 100 Kołobrzeg 


