..…………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………
.………………………………….........................
….……….………………………………………
(Nazwa i adres Wnioskodawcy)

tel. kontaktowy*: .......................................................

Wójt Gminy Kuźnica
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
16-123 Kuźnica
WNlOSEK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 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 (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.), składam wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na …………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
na nieruchomości/ach położonych w ……………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
(adres nieruchomości)

działka nr .................................................. obręb ..........................................................................,
które zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie* znacząco oddziaływać na
środowisko w związku z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy i § …….. ust…… pkt. ………..
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w granicach oznaczonych
graficznie na załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali: ………….
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania ………………….
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….......
......................................................
(Podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

1) Karta informacyjna przedsięwzięcia lub Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 4 egz. oraz w wersji elektronicznej – 4
egz.

2) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany
3)

4)

5)

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1
egz.
Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym p rzewidywanym obszarem, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wyznaczonym na podstawie art. 74 ust. 3a 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 środowis ko –
1 egz.
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 i le
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, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł plus ewentualnie 17 zł za pełnomocnictwo.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123
Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą emailową pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane do celów
archiwalnych, przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

