
Formularz A – karta informacyjna dla :  
- wniosków o wydanie decyzji ,  
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,  
- wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,  
       wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 
1.   Numer wpisu - 
2.  Zakres przedmiotowy wniosku  :       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach   realizacji  przedsięwzięcia 
polegającego na: „Budowa studni bisowych 
IIA, IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych dla 
zaopatrzenia w wodę wodociągu 
grupowego Samborzec-Szewce na działce 
nr ewid. 490/4 w msc. Szewce, gm. 
Samborzec oraz na działkach nr ewid.441/7 
i 463/2 w msc. Sośniczany gm. 
Koprzywnica”.  
 

3.  Znak sprawy  RS. 7615.2.15        
4.  Data złoŜenia  27.04.2015 r. 

 
5.  Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko    
lub nazwa  jednostki organizacyjnej, 
siedziba, adres, REGON)  

Gmina Samborzec , 27-650 Samborzec 43 
 

6.Wyszczególnienie załączników do         
wniosku 

Poświadczona przez właściwy organ: 
- Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 
przewidywany teren na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmująca obszar na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie 

− Karta informacyjna przedsięwzięcia 
− Wypis z ewidencji gruntów 

obejmujący: przewidywany teren na 
którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie i działki sąsiednie 
oraz obszar, na który będzie 
oddziaływać  

− Informacja Urzędu Miasta i Gminy w 
Koprzywnicy o braku Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Koprzywnica 
dla wyŜej wymienionego 
przedsięwzięcia. 

− Zaświadczenie Urzędu Gminy w 
Samborcu o braku Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Samborzec 
dla wyŜej wymienionego 
przedsięwzięcia. 

− Potwierdzenie wniesienia opłaty 
skarbowej od wniosku – jako 
jednostka samorządu terytorialnego 
zwolniona z opłaty skarbowej ( 
ustawa z dn. 16.11.2006r o opłacie 
skarbowej art.7 ust 3 ,                     
Dz. U. 2014. 1628 tj.) 



 
7. Nazwa organu – adresata wniosku  Wójt Gminy w Samborcu. 

 
8. Miejsce przechowywania (nazwa 
instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, 
numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego )  
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy – 
stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony środowiska, 
Gospodarki Gruntami, pok. 18 nr Tel. 15 8477049 

9. Informacja o sposobie zakończenia 
postępowania (numer wpisu w wykazie 
decyzji lub postanowień)  

Postępowanie zostanie zakończone wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
w/w przedsięwzięcia 
 

10.ZastrzeŜenia dotyczące nie 
udostępniania informacji  

Brak 

11. Numery innych kart w wykazie, 
dotyczących wnioskodawcy  

Brak 

12. Uwaga Brak 

 
 


