
Wniosek o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach 

Karta informacyjna przedsi�wzi�cia – sporz�dzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy  

z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 

społecze�stwa oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., 

poz. 1227)  powinna zawiera� w szczególno�ci dane o: 

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsi�wzi�cia:

w punkcie tym nale�y wskaza�: 

• rodzaj przedsi�wzi�cia zgodnie z § 2 lub § 3 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych  

z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na 

�rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573): 

§ ........ ust........ pkt..........

•  podstawowe parametry techniczne (wymiary, �rednice, moc), lokalizacj� wzgl�dem 
istniej�cej zabudowy, zdolno�� produkcyjn�

•  dane dotycz�ce działek (nr, obr�b, ark., powierzchnia w m
2
, wła�ciciel: imi�, nazwisko, 

adres), na których b�dzie realizowane przedsi�wzi�cie 

• obsług� komunikacyjn� (lokalizacj� wjazdu, wyjazdu, ilo�� miejsc parkingowych na 
terenie obj�tym inwestycj� oraz na terenach przyległych, ilo�� samochodów osobowych, 

ci��arowych i innych pojazdów szt/dob�

2) powierzchni zajmowanej nieruchomo�ci, a tak�e obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomo�ci szat� ro�linn�:

w punkcie tym nale�y wskaza� gabaryty planowanych obiektów budowlanych oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystania, pokryciu nieruchomo�ci szat� ro�linn� oraz czy w wyniku realizacji 

inwestycji planuje si� zniszczenie szaty ro�linnej np. wycink� drzew. Wskazane jest porównanie 

dotychczasowego u�ytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem  

3) rodzaju technologii 

w punkcie tym nale�y przedstawi� ogóln� charakterystyk� istniej�cego i planowanego 

przedsi�wzi�cia 

4) ewentualnych wariantach przedsi�wzi�cia:

w punkcie tym nale�y wskaza� ewentualne warianty przedsi�wzi�cia, wariantowanie mo�e 

dotyczy� rodzajów technologii, rozwi�za� technicznych, przy czym przy wariantowaniu nale�y 

jasno okre�li�, które z tych rozwi�za� s� przedmiotem wniosku 

5) przewidywanej ilo�� wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

w punkcie tym nale�y wskaza� przewidywane ilo�ci wykorzystywanej wody i innych surowców, 

których zu�ycie wynika� b�dzie z przyj�tej technologii i zaprojektowanej zdolno�ci produkcyjne. 

Wskazane jest równie� podanie zapotrzebowania na energi� (elektryczn� -  kW/MW, ciepln� - 

kW/MW, gazow� - m
3
/h). Szczegółowo�� danych powinna by� na poziomie projektu budowlanego 

lub przynajmniej jego zało�e�
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6) rozwi�zaniach chroni�cych �rodowisko:

w punkcie tym nale�y wskaza� działania, rozwi�zania techniczne lub technologiczne, których 

zastosowanie ma zapewni�, �e oddziaływanie planowanego przedsi�wzi�cia nie przekroczy 

standardów jako�ci �rodowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny 

lub nie spowoduje uci��liwo�ci tam, gdzie tych standardów nie ustalono 

7) rodzajach i przewidywanej ilo�ci wprowadzanych do �rodowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwi�za� chroni�cych �rodowisko

w punkcie tym nale�y odnie�� si� do: 

• ilo�ci i sposobu odprowadzania �cieków socjalno – bytowych 

• ilo�ci i sposobu odprowadzania �cieków technologicznych 

• ilo�ci i sposobu odprowadzania wód opadowych 

• rodzaju, przewidywanych ilo�ciach i sposobu post�powania z odpadami 

• ilo�ci i rodzajów zainstalowanych i planowanych maszyn, urz�dze�

• �ródeł i poziomu hałasu (w dB) 

• rodzaju i ilo�ci substancji wprowadzanych do powietrza w formie zorganizowanej  
i niezorganizowanej 

8) mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko

9) obszarach podlegaj�cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody, znajduj�cych si� w zasi�gu znacz�cego oddziaływania 

przedsi�wzi�cia

w punkcie tym nale�y odnie�� si� do wszystkich form ochrony przyrody, które znajduj� si�  

w pobli�u planowanego przedsi�wzi�cia lub mog� zosta� nara�one na jego oddziaływanie.  

W przypadku obszaru Natura 2000 nale�y wskaza� odległo��, w której znajduj� si� najbli�sze 

siedliska i obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000  

(w przypadku braku oddziaływania przedsi�wzi�cia na te siedliska i gatunki nale�y ten fakt 

uzasadni�) 

  


