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Do wniosku dołączam:
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko),
2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko),
3. Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie,
4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
5. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia
przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych.
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UWAGI:
1. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, kopię mapy, o której
mowa w pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w pkt 4, oraz wypis z rejestru, o którym
mowa w pkt 5, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię
mapy, o której mowa w pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w pkt 5, przedkłada się w
terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko stało się ostateczne.

