
………………………………..       ….…………………., …………. 
       nazwa wnioskodawcy                      miejscowość                data 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

                     adres                                                              Wójt Gminy Złotów 

 

…………………………………….. 

                       tel.                                                                                     

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) wnoszę o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

na terenie nieruchomości połoŜonej w miejscowości ……………………………………….. 

(gm. Złotów) na działce o numerze ewidencyjnym ………………………………………… 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędna w celu uzyskania decyzji  ……………………………………………………………. 

 

       ……………………………………….. 
          podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma 

elektroniczna)
1
; 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca 

obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 

umoŜliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym 

zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono 

oddziaływać
2
; 

3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.  

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 

informacja o braku takiego planu
3
.    

 
1
 Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany 

razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

(wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 
2
 Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje 

geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin, zaś mapa ewidencyjna stanowi 

załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć.  
3
 Wyrys i wypis z planu lub informacja o jego braku będzie załączana do wniosku tylko w przypadku 

przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie będzie regionalny dyrektor ochrony 

środowiska (poza drogami publicznymi, liniami kolejowymi o znaczeniu państwowym, przedsięwzięciami Euro 

2012 i przedsięwzięciami wymagającymi koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ kopalin).  

 



Załącznik nr 1 

 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

   

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

dotychczasowy sposób ich wykorzystania 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

       pokrycie szatą roślinną 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego 

przedsięwzięcia) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw oraz energii 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: ………………………………………. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: ………………………………………. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: ………………………………………. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 

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

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

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

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 

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

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

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

c) ilość i rodzaj emitowanych pyłów i gazów: 

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

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

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

 



d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: 

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

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

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

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

8. MoŜliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Informacja o występujących obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

10. Inne istotne informacje 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         ….………………………. 
              podpis 

 

 

 

 

 

 

 


