
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  

sporządzona zgodnie z art. 62a 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), zawierająca w szczególności dane: 

 
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia: 
(W punkcie tym należy wskazać rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podać ustalone w rozporządzeniu 
kryteria – progi i cechy charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia (moc, długość, wysokość, ilość, objętość, 
powierzchnię zabudowy, rodzaj instalacji, rodzaj i wielkość produkcji itp.), określić zakres inwestycji - robót 
budowlanych oraz podać podstawowe parametry techniczne określające skalę przedsięwzięcia, a także usytuowanie 
przedsięwzięcia (nr działki, obręb, ulicę) – na załączonej mapie ewidencyjnej proszę wskazać lokalizację planowanego 
przedsięwzięcia (zaznaczyć obszar inwestycji lub przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu). 
 

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

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

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 
sposób ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną: 

(W punkcie tym należy m.in. podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent 
powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej, powierzchnię zabudowy, przeznaczenie 
terenu w miejscowym planie oraz opisać obsługę komunikacyjną na terenie objętym inwestycją (lokalizację wjazdu  
i wyjazdu, ilość miejsc parkingowo-postojowych, ilość samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów 
[szt./dobę]). Należy wskazać porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego 
zagospodarowaniem. Ponadto należy opisać szatę roślinną analizowanego terenu, wskazać czy w ramach 
prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej np. wycinkę drzew – jakich, ile, na jakiej powierzchni  
– inwentaryzacja drzew i krzewów. Ponadto uwzględnić różnorodność biologiczną, wykorzystywanie zasobów 
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi). 
 

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

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

3. Rodzaj technologii: 
(W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana dla planowanego przedsięwzięcia – istotne 
rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie m.in. zachodzące procesy technologiczne, zastosowane rodzaje 
instalacji/urządzeń – z ich charakterystyką i podaniem podstawowych parametrów; jeżeli jest to niezbędne, należy 
opisać również istniejącą technologię – dotyczy to głównie istniejących zakładów; należy również podać informacje o 
czasie pracy danej instalacji/urządzeń [h/rok], w tym pracy zakładu i liczbie pracowników – w jakim systemie będzie 
pracować dana instalacja/urządzenia, w tym zakład [godziny/ilość zmian]). 
 
 
............................................................................................................................................................................. 

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

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

(W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia – 
wariantowanie lokalizacyjne, dotyczące rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp. przy czym należy wskazać 
jednoznacznie, które z rozwiązań są przedmiotem wniosku i uzasadnić ich wybór i określić ich przewidywane 
oddziaływanie na środowisko. Należy wskazać również przewidywane skutki dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia tzw. wariantu zerowego, rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego 
racjonalnego wariantu tj. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska).  
 

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

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 
(Informacje zawarte w tym punkcie powinny wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności 
produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, 
itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej 
dokumentacji technicznej. Podać jakie będzie wykorzystywanie, do jakich celów. Informacje zawarte w tym punkcie 
powinny uwzględniać dane przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji).  
 
Na etapie realizacji /eksploatacji inwestycji: 

• szacunkowe zapotrzebowanie na wodę - ………………………………… [m3/dobę] lub [m3/miesiąc] 

• szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo - …………………………….... 

• szacunkowe zapotrzebowanie na energię:  

− elektryczną ……….[kWh/miesiąc] lub [kWh/rok] 

− cieplną ……………[kW/miesiąc] lub [kW/rok] 

• szacunkowe zapotrzebowanie na surowce - ……………………………….[kg/miesiąc] lub [Mg/rok] 

• szacunkowe zapotrzebowanie na materiały -…………………………………….. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko: 
(W punkcie tym należy wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których 
zastosowanie pozwoli zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości 
środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam 
gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Dotyczy rozwiązań takich jak: osłony przeciwhałasowe, 
wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowanie spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, 
szczelne podłoże, odpowiednie pojemniki, zbiorniki itp. – możliwości ograniczenia oddziaływania). 
 
Na etapie realizacji/eksploatacji inwestycji 
 
.............................................................................................................................................................................. 

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

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko: 

(Informacje zawarte w tym punkcie powinny uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, 
eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji – należy wskazać rodzaj, cechy i skalę (wielkość, intensywność, charakter) 
możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - emisje substancji lub energii (ciepło, hałas, wibracje lub 
pola elektromagnetyczne) oraz ścieki - które są wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności 
człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi - z uwzględnieniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego  
z emisji). 
 
Na etapie realizacji/eksploatacji inwestycji: 
 
a) przewidywana ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: 
(ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych 
budynków) 
.............................................................................................................................................................................. 

b) przewidywana ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych: 
(ścieki powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową 
lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu) 
.............................................................................................................................................................................. 
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c) przewidywana ilość i sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: 
(ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 
baz transportowych oraz dróg i parkingów) 
.............................................................................................................................................................................. 

d) przewidywana ilość, rodzaj emisji substancji i energii (ciepło, hałas, wibracje lub pola 
elektromagnetyczne) lub występowanie innych uciążliwości: 

(należy podać źródło pochodzenia emisji, czas trwania i częstotliwość oddziaływania – z jakich instalacji, urządzeń 
oraz wskazać wielkości emisji i porównać je z dopuszczalnymi wielkościami emisji – z stężeniami lub poziomami 
substancji lub energii wprowadzanych do środowiska) 
.............................................................................................................................................................................. 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko: 
(W przypadku możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji 
planowanego przedsięwzięcia oraz gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym). 
 
.............................................................................................................................................................................. 

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

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia: 

(Należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody tj. parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów), które znajdują się w pobliżu planowanego 
przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie – należy wskazać odległość, w której znajdują się 
najbliższe obszary, a także określić przewidywane oddziaływanie przedsięwzięcia na te obszary).  

 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 
środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: 

• obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe 
oraz ujścia rzek, 

• obszary  wybrzeży i środowisko morskie,  
• obszary górskie lub leśne,  
• obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych, 

• obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów  
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

• obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia, 

• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
• gęstość zaludnienia (najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej), 
• obszary przylegające do jezior, 
• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 
• wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

 
10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi  

w transeuropejskiej sieci drogowej: 
 

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

............................................................................................................................................................................. 
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11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem: 
(W punkcie tym należy wymienić i opisać istniejące przedsięwzięcia oraz w trakcie realizacji, w tym również 
powiązania z innymi przedsięwzięciami (jaki zakład, instalacja – technologia, rodzaj produkcji), kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach – ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pod kątem 
możliwości kumulowania się oddziaływań ww. przedsięwzięć). 
 

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

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

 
12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej: 

(tj. ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych  
i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu) 
 

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

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

 
13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko: 

(w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie, należy podać rodzaj odpadów, w tym kody zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów, źródło 
powstawania odpadów, gospodarowanie odpadami tj. sposób zbierania i magazynowania odpadów, transport, 
przetwarzanie odpadów, późniejsze postępowanie z odpadami. Ilość odpadów należy określić np. [kg/miesiąc], 
[Mg/rok]  – na etapie realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji przedsięwzięcia). 
 

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

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

 
14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na 
podstawie odrębnych przepisów. 

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

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

 
 

 
………………………………………………….. 

(imię i nazwisko autora karty) 
 
 

……………………………………. 
data sporządzenia karty 

 
 
 

........................................................... 
                                                                                                                                    Podpis autora karty/kieruj ącego zespołem autorów 


