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  .......................................................    ............................................................  
  imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość, data  

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

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

tel . ….............................................. 

 

 Burmistrz Miasta 

 Kowalewo Pomorskie 
 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

dla przedsięwzięcia polegającego na:  ...................................................................................................  

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

  ............................................................................................................................................................. , 

które zgodnie z § …. ust. …… pkt …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10  września 2019r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r.   poz. 

1839  ) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze/potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do 

uzyskania decyzji 1 ................................................................................................................................ 

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

Źródło finansowania inwestycji: …...................................................................................................... 

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

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

(środki własne lub program, z którego inwestor zamierza pozyskać środki na realizację planowanego 

przedsięwzięcia, z dokładnym wskazaniem jego nazwy, osi i działania) 

 

 

  ...............................................  
  podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Załączniki obowiązkowe : 

 W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 

ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się 

w 4 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach 

danych; 

 W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — 

kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem ) w 4 egzemplarzach, wraz z jej 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; 

 

 
1 Należy wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art.  72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.  – zwanej dalej „ustawą uouioś”), przed którymi należy uzyskać 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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 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 ustawy uouioś 2; 

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 ustawy upuioś 2.  Mapę sporządza się na 

podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 . 

5. 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 ustawy uouioś 2. 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 

 W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa 

zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 

uchwalony, albo informację o jego braku ( nie dotyczy:   drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla 

publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń 

służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć 

wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin). 

 

 

Opłata skarbowa: 

– 205 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz 

podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez 

obszar ten rozumie się: 
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 

m od granic tego terenu; 

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia 

w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 


