............................................................
(miejscowość, data)

Wnioskodawca:
............................................
.............................................
……………………………
(dane adresowe firmy)

………………………….
(nr telefonu)

Pełnomocnik:
............................................
(imię i nazwisko pełnomocnika)

.............................................
.............................................
(dane adresowe)

………………………….
(nr telefonu)

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na nieruchomości obejmującej działkę/i/ oznaczoną/e/ w ewidencji gruntów
nr............................................................... obręb...................................... położonej przy
ul............................................................................... w Gminie Kluczbork,
tj. przedsięwzięcia określonego w §……... ust. …….... pkt ……..... Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia będzie
niezbędna do uzyskania decyzji, pozwolenia, koncesji lub dokonania zgłoszenia budowy lub
wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części
1)
....................................................................................................................................................
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie/ nie będzie realizowane z udziałem środków unijnych
…………………………………………………………………………………………………
(z jakiego programu i priorytetu)

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)
1)

Należy wskazać rodzaj decyzji, pozwolenia, koncesji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub zgłoszeń,
o których mowa w art. 72 ust. 1a 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.

Załączniki (zaznaczyć właściwe):
1. □ w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach) wraz z jego
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (4 x wersja
elektroniczna);
2. □ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko - karta informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach) wraz z jej zapisem w
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (4 x wersja elektroniczna), która
powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu;
3. □ poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (w 1
egzemplarzu)
4. □ mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym
mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt
1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na
podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;;
5. □ w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art.
72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III
klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa przedstawiająca dane
sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w
ust. 3a zdanie drugie;
6. □ 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 ust. 3a zdanie drugie, z
zastrzeżeniem ust. 1a (w 1 egzemplarzu);
7. □ w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt
10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na
wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
8. □ analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne - przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy,
planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r.
jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub
sieci chłodniczej, sporządzają analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej
modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu
określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań
umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną dalej
"analizą kosztów i korzyści".
9. □ pełnomocnictwo w oryginalne lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w
przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem
uiszczenia stosownej opłaty;
10. □ dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 205,00zł;
11. □ dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17,00zł.

Karta informacyjna przedsięwzięcia
● zgodna z art. 62a 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,
● umożliwiająca analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy,
● uwzględniająca dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych
na podstawie odrębnych przepisów, celem zapewnienia spójności między analizami
opracowywanymi na poziomie strategicznym a oceną oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Niniejszy wzór karty należy traktować jako poglądowy i pomocniczy.
Zakres i stopień szczegółowości karty wymaga indywidualnej analizy pod kątem kryteriów
określonych w art. 63 ust. 1 ustawy i powinien wynikać ze specyfiki planowanego
przedsięwzięcia, jego usytuowania oraz wpływu na środowisko przyrodnicze.
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
Rodzaj przedsięwzięcia - należy podać dokładnie rodzaj planowanego przedsięwzięcia
uwzględniając zapisy z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Skala przedsięwzięcia
powinna opisywać wielkości produkcji, zużycia surowców wraz z wielkością zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji
liniowych itp.). Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do
najbliższej zabudowy mieszkaniowej).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
dane dotyczące działek, na których planowane jest przedsięwzięcie (nr, obręb, ark. mapy,
powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):
………………………………………………..…………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:
W punkcie tym należy podać powierzchnię nieruchomości zajmowanej przez przedsięwzięcie
oraz gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent
powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowanej).
Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym
jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazanie, czy w ramach prowadzonych prac
planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj technologii:

Należy opisać szczegółowo technologię wskazując na każdy etap procesu produkcyjnego,
usługowego itp. oraz charakterystykę całego przedsięwzięcia - w odniesieniu do istniejącej i
planowanej działalności.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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:
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest
przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia. Najczęściej porównuje się
ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano
(tzw. wariant zerowy). Wariantowanie może też dotyczyć usytuowania lub rodzajów
technologii, rozwiązań technicznych itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są
przedmiotem wniosku. W przypadkach inwestycji liniowych wariantuje się także lokalizację,
przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz
energii:
Informacje tu zawarte będą 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 projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń.
Faza realizacji przedsięwzięcia:
- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:………………………………………..
- szacunkowe zapotrzebowani na surowce (wymienić jakie, np.: cement, kruszywa itp.)
wynosi:……………………………………...
- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:……………………………………….
szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
- elektryczną ……………………………………………....kW/MW,
- cieplną …………………………………………………....kW/MW,
- gazową ……………………………………………….…..m3/h.
Inne……………………………………………..
Faza eksploatacji przedsięwzięcia:
- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:………………………………………..
- szacunkowe zapotrzebowani na surowce (wymienić jakie, np.: cement, kruszywa itp.)
wynosi:……………………………………...
- szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:……………………………………….
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
- elektryczną ……………………………………………....kW/MW,
- cieplną …………………………………………………....kW/MW,
- gazową ……………………………………………….…..m3/h.
Inne……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Rozwiązania chroniące środowisko:
Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje
zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania,

rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska
poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny lub nie spowoduje
uciążliwości tam, gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów).
Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego. Oznacza to, że
rozwiązania takie, jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do
odsiarczania, odazotowanie spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu itp. zostaną tu
wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną zastosowane
(wskazane później w projekcie budowlanym), mogą powodować ponadnormatywne
oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń
wód czy pól elektromagnetycznych).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:
Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie
ich nie ustalono konieczność ograniczania uciążliwości ( związanej choćby z odorami).
- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/;
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:/…/;
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi, itp.)/…/;
- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w
szczelnych pojemnikach): /…/;
- ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenie
powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących
uciążliwości (np. odory):/…/.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną dnia 25 lutego 1991r. (Dz. U. z
1999r. Nr 96, poz. 1110) i art. 104 ustawy 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 z późn. zm.) zachodzą przesłanki do przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Punkt ten nie dotyczy innych przypadków.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia:
W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000 itp. - należy wskazać
w jakiej odległości się one znajdują. ), które znajdują się w pobliżu planowanego
przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów
Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i
gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w
przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt
uzasadnić. Korytarze ekologiczne nie zostały wymienione w katalogu form ochrony przyrody
zawartym w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w związku z tym należy odrębnie
uwzględnić ten element ochrony przyrody.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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 uwzględnić opis i analizę:
- usytuowania przedsięwzięcia i jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie tylko
istniejącymi, ale również będącymi w trakcie realizacji:
● na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia,
● w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
● których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia i mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem,
- czy są to inwestycje tego samego rodzaju,
- w jakiej odległości znajdują się te inne przedsięwzięcia od wnioskowanego,
- czy realizacja inwestycji będzie prowadziła do kumulowania się na określonym obszarze
oddziaływań z wielu źródeł,
- czy zakres oddziaływania zamknie się w granicach terenu inwestycji/ czy zasięg inwestycji
będzie wykraczał poza granice terenu nieruchomości inwestora,
- czy planowane przedsięwzięcie będzie przyczyniać się do powiększenia już istniejących
przekroczeń w zakresie dopuszczonych przepisami poziomów substancji lub energii (np.
hałasu) w środowisku.
W tym pkt można powołać się na wyniki innych ocen wpływu na środowisko.
Zasięg oddziaływania na środowisko oraz kumulację oddziaływań należy określić na
podstawie analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w każdym etapie
inwestycyjnym (etap realizacji, etap użytkowania/eksploatacji, etap likwidacji
przedsięwzięcia).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:
W punkcie tym należy uwzględnić informacje nt. używanych substancji i stosowanych
technologii, stwierdzając, czy zakład zalicza się/ nie zalicza się do zakładów o ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jeśli tak, to należy określić podstawę
kwalifikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138 z dnia 2016.02.02).
Zakładem stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest zakład, w
którym znajdują się (są używane, przetwarzane, magazynowane jako surowce, produkty,
gotowe wyroby, produkty uboczne, produkty przejściowe, a także odpady) lub w którym mogą
powstać w przypadku awarii substancje niebezpieczne, spełniające określone kryteria
kwalifikacyjne (def. wynikająca z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony środowiska). Powyższa definicja dotyczy zakładów, w których określone w cyt.
rozporządzeniu substancje się znajdują oraz zakładów, w których mogą te substancje
powstać, w związku z prowadzonym procesem przemysłowym.
W oparciu o wiedzę naukową (np. w oparciu o analizy dostępne w Rządowym Centrum
Bezpieczeństwa), uwzględniając informacje o używanych substancjach i stosowanych
technologiach, należy ocenić podatność przedsięwzięcia na ewentualne wystąpienie awarii,
wypadków lub katastrof istotnych dla tego przedsięwzięcia oraz czy zwiększy się ryzyko
wystąpienia awarii lub katastrof na skutek niekorzystnych zmian klimatu w tej konkretnej
inwestycji. W tym pkt można powołać się na wyniki innych ocen wpływu na środowisko.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na
środowisko:
W punkcie tym należy:
1) podać informacje i dane dotyczące rodzajów wytwarzanych odpadów, z podaniem kodów
odpadów na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadów, oraz ilości w jednostce czasu (np. Mg/a) - dla etapów: realizacji (w tym odpady z
rozbiórek), eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,
2) określić wpływ na środowisko, przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych i
organizacyjnych, prowadzonej gospodarki odpadami na terenie inwestycji (zbieranie,
magazynowanie, przetwarzanie, powtórne wykorzystanie, przemieszczanie, w tym transport
wewnętrzny i sposób odbioru odpadów przez przewoźnika celem ich przetransportowania do
kolejnego posiadacza odpadów),
3) wskazać metody unikania powstawania odpadów,
W tym pkt można powołać się na wyniki innych ocen wpływu na środowisko. Dane należałoby
podać w rozbiciu na poszczególne etapy inwestycyjne (etap realizacji, etap użytkowania/
eksploatacji, etap likwidacji przedsięwzięcia).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko:
W punkcie tym należy określić wpływ prac rozbiórkowych na środowisko, z uwzględnieniem
informacji i danych dotyczących np. opracowanej inwentaryzacji konstrukcji obiektu, projektu
budowlanego rozbiórki, powierzchni zabudowy, kubatury obiektu, rozpoznania (dokładne
określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów), harmonogramu
prac (zwłaszcza jeżeli wiążą się one z wrażliwymi terenami przyrodniczymi, terenami zieleni),
sposobu zagospodarowania materiałów porozbiórkowych, potrzeby usunięcia infrastruktury
towarzyszącej, w tym uzbrojenia, potrzeby niwelacji terenu, rodzaju i ilości wytworzonych
odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania, pozostałych emisji (np. emisji hałasu),
zagrożenia zanieczyszczenia środowiska (np. zagrożenia wynikające z gospodarowania
substancjami niebezpiecznymi – typu azbest, PCB), wyboru metody rozbiórki, środków
bezpieczeństwa i minimalizacji zagrożeń, przewidzianej rekultywacji terenu, odwodnienia
wykopów i możliwości obniżenia się poziomu wód gruntowych, potrzeby usunięcia roślinności
bądź możliwość jej zniszczenia (należałoby określić gatunek i ilość/ powierzchnię).
Informacje te powinny korespondować z przedstawionymi wariantami przedsięwzięcia albo
zawierać uzasadnienie, z jakich powodów nie porównano pod tym kątem analizowanych
wariantów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

..............................................................
(podpis)

…………….………………..
(data sporządzenia karty)

Uwaga: kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej
wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i
nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

