
…………………………. 
                                                                                                                /miejscowość, data/ 

………………………………………… 
    /imię i nazwisko wnioskodawcy/  

 

……………………………………………   
         /adres/ 

 

…………………………………………… 
        /telefon/ 

 

…………………………………………… 
  /imię i nazwisko pełnomocnika/ 

 

…………………………………………… 
                  /adres/ 

 

…………………………………………. 
    /telefon/            

 

  Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim 

ul. Stary Rynek 1 

72 – 400 Kamień Pomorski 
 

 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

 

     

dla przedsięwzięcia polegającego na:  

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

………………………………………………………………………………………………...,  

które zgodnie z § /……/ ust. 1 pkt /…../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie1 znacząco oddziaływać na środowisko. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

/………………………………………………………………………………………/ 

 

 

 

 

                                     ……………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Załączniki: 

1. raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia 

(w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie 

elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego 

postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego),  

2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 

oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, 

3. 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 art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a 

pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione  w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś 

mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, 

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 

uchwalony, albo informację o jego braku; 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 art. 74 ust. 3a 

ustawy ooś zdanie drugie,  

! Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie 

wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym 

do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10; 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji; 

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

7. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo 

w oryginale lub urzędowo oświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. 

 

 

                                                 


