
Karta nr OŚ/4 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax (61) 477-88-55 
KARTA INFORMACYJNA 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Podstawa prawna:  

• ustawa 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. 2081), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku poz. 1839), 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 
2018 r. poz. 2096 ze zm.). 

2. Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku 
należy dołączyć: 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko (w 4 egzemplarzach w formie papierowej i na elektronicznych 
nośnikach danych), 
- karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (w 4 egzemplarzach w formie papierowej i na elektronicznych nośnikach 
danych), 
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany 
obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a w/w ustawy zdanie drugie, 
- 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 w/w ustawy, wraz 
z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 w/w ustawy; w przypadku przedsięwzięć 
innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na 
podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, 
- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5 
w/w ustawy, 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 art. 74 
ust. 1 pkt 3 w/w ustawy – mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali 
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie w/w ustawy, 
- 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 zdanie 
drugie w/w ustawy, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a w/w ustawy, 
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy, 
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i 
krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, 
- analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). 

3. Opłaty: 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 205,00 zł 
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17,00 zł. 
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4. Termin załatwienia sprawy: 
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy lub zgodnie z art. 
36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r. poz. 2096 ze zm.). 

5. Jednostka odpowiedzialna: 
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro). 

6. Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta 
Witkowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

7. Inne informacje: 
1. 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 cztery egzemplarze.  
2. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a w/w ustawy, składa 
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

8. Uwagi: 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  

9. Opracował: Piotr Janowicz 

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Zatwierdził: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Data: 30.10.2019 r. 

 



............................................................. 
          (miejscowość, data) 

................................................................... 
    (imię i nazwisko, nazwa podmiotu) 

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

                        (adres) 
 
.................................................................. 
          (nr telefonu kontaktowego) 

 
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) wnoszę o 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 
 

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

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

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

na działkach o nr ew. ....................... w miejscowości …………………………………………………… 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest do złożenia wniosku o: 

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

 
 

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

 

Wymagane dokumenty 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w 4 egzemplarzach w formie 

papierowej i na elektronicznych nośnikach danych), 
- karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko (w 4 egzemplarzach w formie papierowej i na 
elektronicznych nośnikach danych), 
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a w/w ustawy 
zdanie drugie, 
- 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 w/w ustawy, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w 

art. 74 ust. 3a pkt 1 w/w ustawy; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 
ust. 1 pkt 4 w/w ustawy mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii 
mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, 



- w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 4–5 w/w ustawy, 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 art. 74 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy – mapa 
przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej 
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie w/w ustawy, 

- 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 zdanie drugie w/w 

ustawy, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a w/w ustawy, 
- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 
w/w ustawy, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 
polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji, 
- analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), 

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia 
sprawy przez pełnomocnika Inwestora,  
- dowód zapłaty opłaty skarbowej, w formie opłaty skarbowej w wysokości: 205,00 zł (za 
wydanie decyzji środowiskowej) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa). 
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Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081)   

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj 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), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, 
średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy./ 

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

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

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

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

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

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

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną 

/W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze 
wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie 
czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego 
użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać, czy 
w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew, a jeśli tak 
to jaki jej %)./ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Rodzaj technologii  
/W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji 

przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)./ 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

/Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest przeprowadzenie 
analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia. Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki 
inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). 
Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym 

musi być jasne które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku. W przypadkach np. inwestycji 
liniowych wariantuje się także lokalizację – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy 
przyrodniczo, społeczny czy inwestorski./ 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności 
produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem 
energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na 
poziomie projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń./ 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

1) elektryczną: /…/ kW/MW 
2) cieplną: /…/ kW/MW 
3) gazową: /…/ m3/h 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

6. Rozwiązania chroniące środowisko 
/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte 
w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania organizacyjne, 
rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza 
granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam 
gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne 
z założeniami projektu budowlanego. Oznacza to, że rozwiązania takie, jak osłony 
przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, 
separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje 

czy technologie, które zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) mogą 
powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/ 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
7. Rodzaje i  przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 
/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich 
nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami)./ 

1) ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/; 
2) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/; 
3) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni 

utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /…/; 
4) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie 

w szczelnych pojemnikach): /…/; 

5) ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia 
powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących 
uciążliwości (np. odory):. 

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

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

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

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

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

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 58-70 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska, zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Punkt ten nie dotyczy innych 
przypadków./ 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, 
rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się 

w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W 
przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się 
najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten 
fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50 m odcinka 
kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20 km dalej./ 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 
transeuropejskiej sieci drogowej 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w 
zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

(Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest 
zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 
sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.) 
 
 
 

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


