
                                                    Gołdap,23.12.2021 r. 

                              …………………………. 
       Gmina Olecko                                                                               /miejscowość, data/ 

………………………………………… 
 /imię i nazwisko wnioskodawcy/  

 
ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko 

………………………………………… 
 /adres/ 
 
 Zdzisław Galiński 

…………………………………………… 
  /imię i nazwisko pełnomocnika/ 

 

ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap 

…………………………………………… 
  /adres/ 

            609 685 299 

…………………………………………. 
 /telefon/              
 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

     
dla przedsięwzięcia polegającego na:  
„Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia, gmina Olecko o długości ok. 1,150 km” 

na dz. o nr geod:  

- 30, 29, 20/2 - Obręb 0001 Olecko; 

- 272/4, 272/5, 287/1, 177/11, 178/18 - Obręb 0011 Jaśki,  
które zgodnie z § /1/ ust. 1 pkt /2/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się do 

przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie1 znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji /…zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 

                                     ……………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 
 

Załączniki: 

 

1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem 

w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie 

oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego); 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 

obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane; przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o 

którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie; 

3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie; 

4. W przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub 

urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. 

 
 


