
…………………………………….     Goniądz, dnia ............................ 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 

…………………………………………….. 

 
……………………………………………… 

Adres i nr telefonu 
 
……………………………………………… 

Burmistrz Goniądza 

Plac 11 Listopada 38  

19 – 110 Goniądz 
 
 

 

 

 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

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

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

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

zlokalizowanego na działce/kach* oznaczonej/ych* nr geodezyjnym .......................................... 

……………………………............................................. obręb.................................................................................. 

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

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed: 

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

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

(należy wpisać rodzaj decyzji/koncesji/pozwoleń określonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji  

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

 

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

         Podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres i numer telefonu były 

przetwarzane przez Gminę Goniądz w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych 

brakach formalnych do złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez pisemny 

wniosek. 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych przez Burmistrza Gminy Goniądz, w tym z informacją o celu przetwarzania oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119.1   

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie „RODO”) – klauzula RODO dostępna jest pod adresem 

http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/ w zakładce RODO / Obowiązek informacyjny dla osób składających skargi  

i wnioski do Urzędu Miejskiego w Goniądzu. 

 

.......................................................................... 
         Podpis wnioskodawcy 

 

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

 

1)w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport  

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach (oraz wersję elektroniczną); 

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

informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach (oraz wersję elektroniczną); 

3)poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

przewidywany obszar, przez który rozumie się: 

a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  

w odległości 100 m od granic tego terenu; 

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

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

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, przez który rozumie się: 

a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  

w odległości 100 m od granic tego terenu; 

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

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 

wraz z wyznaczoną odległością, w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę 

sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej; 

4)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, przez który rozumie się: 

a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się  

w odległości 100 m od granic tego terenu; 

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

przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniu  o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu o którym mowa powyżej.  

W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa powyżej, 

w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10. 

http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/


5)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; 

6)analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, 

7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach płatne w dniu składania wniosku, na rachunek: 

 

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz 

Bank Spółdzielczy Mońki Oddział Goniądz 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010 
 

 

 
 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT

