
..............................................                                        ….……………………… 
(imię i nazwisko / nazwa inwestora)                                                                              (miejscowość,  data) 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 
(adres) 

 

…………………………….. 
(nr telefonu kontaktowego) 

                                                                            
                                                                          WÓJT  GMINY 

                                                         KODRĄB 
 
 

WNIOSEK  O  WYDANIE  DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH   

 
 

na podstawie art. 73 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), wnoszę                   

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

które zgodnie z § ….. ust. ….. pkt ….. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                           

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie/zawsze* znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji …………………………………… 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



Załączniki: 

 W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport                                           

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił                             

o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – karta informacyjna przedsięwzięcia; 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 jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego 

organu opiniującego i uzgadniającego.       

 W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta 

informacyjna przedsięwzięcia; kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej 

oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie 

odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu 

opiniującego i uzgadniającego.       

 Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,                     

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie; 

 Mapa 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; 

 w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt               

4-5 ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości 

gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii 

mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany 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, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

 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; 

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

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089). 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, iż: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kodrąb z siedzibą w Kodrębie,  

ul. Niepodległości 7, tel. 44 681 93 25, adres email: sekretariat@gminakodrab.pl; 

2) Z inspektorem ochrony danych Pawłem Trajdos Pani/Pan można się skontaktować pisząc na 

adres email iod@gminakodrab.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

w związku z  przepisami 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; 

4) administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa, 

którymi mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów publicznych, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych   

w pkt 3, a po tym czasie przez 10 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

mailto:sekretariat@gminakodrab.pl
mailto:iod@gminakodrab.pl


jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;  

8)   Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

9)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 
10) W celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podanie przez Pana/Panią danych 

osobowych jest obowiązkowe. 

 
 

 
……………………………………………………………… 

podpis 


