
…………..………..……..,………….………… 
Wnioskodawca: 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres) 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
telefon kontaktowy 

 
     Burmistrz Bornego Sulinowa 
             Al. Niepodległości 6                                                                                                                                                    
          78-449 Borne Sulinowo 

 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia: 

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

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

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

……………………………………………………………..………………………...…………………..…, 
które zgodnie z §…. .  ust. l pkt ….... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu  
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/może być wymagane1.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji2:….……....… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Do wniosku dołączam: 
1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko) w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego 
zapisem w formie elektronicznej,  

2) kart ę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko) – w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w 
formie elektronicznej, 

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,  

4) 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; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii 
mapy ewidencyjnej,  

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, 

6) dowód dokonania opłaty skarbowej za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w kwocie 205 zł 
(opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Nr Konta - Pomorski 
Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001), 

7) pełnomocnictwo oraz dowód dokonania opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa w kwocie 17 zł 



(opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Nr Konta - Pomorski 
Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001), 

8) oświadczenie podmiotu o zamiarze ubiegania się o środki unijne do realizacji przedsięwzięcia (zawierające m. 
in. nazwę projektu, ewentualnie numer projektu). 
 

Załączniki, o których mowa w pkt 1-5 należy przedłożyć w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla 
organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego. 

 
 
 
 

...……………………………… 
             (podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 
1 W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: wymagane. Dla 
przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być wymagane. 
2 Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ww. ustawy, które będą wymagać decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
 
 
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, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą w Bornym Sulinowie (78-449) przy  

Al. Niepodległości 6. Z administratorem można skontaktować się mailowo: bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się mailowo: iod@bornesulinowo.pl .  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku 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. Dane osobowe 

mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.bornesulinowo.pl w zakładce 

„SAMORZĄD – Ochrona danych osobowych”. 
 


