/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/

/miejsce, data/

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Dla przedsięwzięcia polegającego na:……………………………………………….
które zgodnie z § /… / ust. 1 pkt /…. / rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące
zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji :

___________________________
/podpis wnioskodawcy/

Karta informacyjna przedsięwzięcia
1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia……………

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną…………
3. Rodzaj technologii …………..
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia ……………
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz
energii…………..
6. Rozwiązania chroniące środowisko………………
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko…………………
.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko…………..

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia…………………….
10. Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych znajdujących 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 się oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem. …………………
11. Ryzyko wystąpienia
budowlanej………..

poważnej

awarii

lub

katastrofy

naturalnej

i

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na
środowisko. ………………….

______________________________
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki
1) Opłata skarbowa 205 zł.
2) Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma
elektroniczna)i;
3) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca
obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym
zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono
oddziaływaćii;
4) Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem , na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
i

Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany
razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
(wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).
ii

Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje
geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin, zaś mapa ewidencyjna stanowi
załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć.

Klauzula informacyjna do postępowań gdzie występują dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO, informuję:
1) Administratorem Danych Osobowych dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest Wójt
Gminy Bodzechów z/s ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ido@ugb.pl
2) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym
postępowaniem, zgodnie z ustawą 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
– j.t., ze zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 - t.j.) i będą udostępniane podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania żądanej decyzji i doręczenia jej stronom w
postępowaniu;
4) dane osobowe uzyskane w toku prowadzonej sprawy będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do
ograniczenia przetwarzania;
6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych - narusza przepisy prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez administratora danych tj. Wójta Gminy
Bodzechów z/s ul. M.Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………
czytelny podpis, data

