
………..………….  , dnia: ............................ 
 

Wnioskodawca (inwestor) 

………………………………….…………………… 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 

……………………..………………….…………..… 

……………………………………………………..... 
adres 

…………………………….………………………… 
nr telefonu 

 

Pełnomocnik inwestora 

………………………………….…………………… 
imię i nazwisko 

……………………..………………….…………..… 

……………………………………………………..... 
adres 

…………………………….………………………… 
nr telefonu 

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 03 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) wnoszę o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

Kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839): § …….. ust. …….. pkt ………. . 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do: 

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

Czy realizacja inwestycji będzie współfinansowana ze środków unijnych?  

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

 
 
 

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



Załączniki do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

(wypis z art. 74 ustawy z dnia 03 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 2020 r. poz. 283 ze zm.)) 

 

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię 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; 

3a) mapę, 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; 

4) 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 – mapę przedstawiającą 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; 

5) [przypadek dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym jest RDOŚ] 

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. 

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) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

płatne z góry, na rachunek organu: Urząd Gminy Santok 

nr rachunku w GBS Międzyrzecz: 54 8367 0000 0400 0316 1410 0002 
Opłata skarbowa – Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

 

1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości 
organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie 
niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada 
się 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. (4 egz.) 



3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

3a. 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. 

3b. Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych 
dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte 
w tych dokumentach są prawdziwe. Doręczenie dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest skuteczne. 

3c. W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera nieaktualne dane lub w przypadku 
gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron tego postępowania, nie stosuje się  
art. 97 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3d. W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi: 

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego - nabywca jest 
obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca są obowiązani, do 
niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. 

3e. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela 
lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego. 

3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania 
oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych 
czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym 
lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której: 

1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono 
postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone; 

2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. 

3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla 
ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, 
w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

 

  



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) 
informuję, że: 
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą w 
Santoku  (66-431) przy ulicy Gorzowskiej 59. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można skontaktować się mailowo:  
urzad@santok.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ 
Pan skontaktować poprzez email: iod@santok.pl.   
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim: 
1. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z wszczęciem i prowadzeniem 
postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 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 2020 r. poz. 283 ze zm.); 
 

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach 
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty 
upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres 
niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie  
z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o treść 
art. 18 ust. 1 Rozporządzenia nie wpływa na tok i wynik postępowania 
administracyjnego. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86 

 
 


