
        
     ................................, dnia ................................ 
           miejscowość 
 
 

 
 
................................................................................. 
imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa inwestora 
 
................................................................................. 
adres 
 
................................................................................. 
nr telefonu kontaktowego  
 
................................................................................. 
imię i nazwisko pełnomocnika 
 
................................................................................. 
adres 
 
...........................................………………………………….. 
nr telefonu kontaktowego 
 

Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1 

41 – 400 Mysłowice 

WNIOSEK OS-17-01 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

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

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

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

realizowanego na działce/-kach oznaczonych numerem/-ami ewidencyjnymi 

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

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

w obrębie ewidencyjnym ……………………………………………przy ul.................................................. 

na terenie objętym/nie objętym* ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedsięwzięcie, zgodnie z § ................ ust. .............. pkt …........ lit. …………....... rozporządzenia 

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

na środowisko kwalifikuje się jako: przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko/ 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. * 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna 

do uzyskania decyzji.................................................................................................................................. 

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

wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a 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 
 
 



 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy 
ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71 245, adres e-mail: 
m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 3października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
8. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 
 
 
 
 
 
 
 
        ......................................................... 
         (podpis Wnioskodawcy) 
  
 
 

Załączniki: 
□ Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze, wraz z zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) sporządzony zgodnie z art. 66 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 
** □ Karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze, wraz z zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych) zawierająca dane, o których mowa w 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*** 
□ Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (4 egzemplarze) obejmująca 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a i 1b 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 
□ 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 (4 egzemplarze, wraz z zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych) 
□ Mapa sytuacyjno – wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie (w czterech egzemplarzach) – dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o 
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 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 , prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 
gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli 
□ 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 art. 
74 ust. 1a – 1c 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 
□ Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince 
drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – dotyczy przedsięwzięć wymagających 
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 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 
□ Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne – dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 
lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub 
znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej 
lub sieci chłodniczej 
□ Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 
205,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika dodatkowo należy przedłożyć: 
□ Pełnomocnictwo - zgodnie z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 
□ Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. 
o opłacie skarbowej 
 

Objaśnienia: 
* niepotrzebne skreślić - w przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy 
wybrać pierwszą opcję: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 
przedsięwzięć wymienionych w §3 ww. rozporządzenia należy wybrać opcję nr 2: przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
* Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy I, tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, wymienionych w §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
* Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy II, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, wymienionych w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 


