
          Santok, dn. .................... 
Wnioskodawca (inwestor) 
 

........................................................ 
pełna nazwa (imię i nazwisko) 
 

........................................................ 
adres 

 
........................................................ 
telefon kontaktowy 

 
Pełnomocnik inwestora 
 

................................................ 
(imię i nazwisko 
 

........................................................ 
adres 

 
........................................................ 
telefon kontaktowy 

 
Wójt Gminy Santok 
ul. Gorzowska 59 

66-431 Santok 
 

 
Wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Na podstawie art. 71 ust.2, art. 73 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 3 października  2008 roku                           
o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji                            
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

na działkach nr ................................................................................................................................................. 

w obrębie ............................................... przy ul. ............................................................................................. 

w …………………..., w granicach oznaczonych linią ciągłą na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 
.................. 

Kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397.):  

§ …….. ust. ……..  pkt ………. . 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potrzebna jest do złożenia wniosku o:1 

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

Czy realizacja inwestycji będzie współfinansowana ze środków unijnych? 

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

 

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

                            podpis wnioskodawcy 

 

 

1
np. na pozwolenie na budowę, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne 



 

Załączniki: 

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia, w skali 1: .. 
......... . 

W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 
października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), prowadzonych w 

granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących 
urządzeń piętrzących I, II i II klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1 – mapę sytuacyjno-
wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego 
dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych

1
), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – 

kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych ). 

3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 
informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o  
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) - 3 egz, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych. 

4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej  za  decyzję w wysokości 205,00,- zł  uiszczonej na konto Urzędu 
Gminy w Santoku - BS Santok nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1628: załącznik część IV kol. 3). 

5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku  ustanowienia pełnomocnika wraz z 
dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopią  w wysokości 17,00,- zł,  uiszczonej na 
konto Urzędu Gminy w Santoku – BS Santok nr 30 8372 0008 0000 0316 2000 0004 , zgodnie z ustawą z dnia 16 
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1628: załącznik część IV kol. 3). 

6. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  z zastrzeżeniem pkt. 1-3: 

1. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w 

terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla 

przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 3 

października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), oraz 

przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z 

rejestru. 

 

 

 

 

 
 

 

 


