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Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej
Dane wnioskodawcy
Adres
zamieszkania / siedziby

(imię i nazwisko/nazwa)

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
(numer telefonu kontaktowego)
potwierdzenie wpływu
(adres e-mail)

WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 73 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 ( Dz. U. z 2017r. poz. 1405
zpóźn.zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
realizowanego
na
działce
o
nr
ewidencyjnym
……………………………….
obręb…………………………………
przy
ul.
……………………………………w
miejscowości
………………………………………………………
w
granicach
oznaczonych
linią
ciągłą
na załączonej mapie ewidencyjnej. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia został określony na
mapie ewidencyjnej liniami przerywanymi.
Przedsięwzięcie polegające na:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
zgodnie z § …. ust. 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)
kwalifikuje
się
jako
przedsięwzięcie
mogące
znacząco
oddziaływać
na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być/jest
wymagane.
Decyzja
o
środowiskowych
uwarunkowaniach
będzie
niezbędna
do uzyskania decyzji ……………………………………………………………………………………...............
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 - RODO) informujemy, że:
1. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
2. administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96325 Radziejowice, dane kontaktowe: tel. 46 857-71-71, email: urzad@radziejowice.pl,
3. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@radziejowice.pl
4. Pani/Pana dane osobowe:
a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów prawa oraz przepisów o
archiwizacji;
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c) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy;
Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia po ustaniu
archiwizacji danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do
nadzorczego. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

danych
okresu
organu
którego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym
formularzu przez Administratora Danych tj. Wójta Gminy Radziejowice z siedzibą ul.
Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz w celach archiwalnych zgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.
…………………………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)
Załączniki obowiązkowe:
1. 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.
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko –
karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na którym
będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4
lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej
nieruchomości gruntowej, zamiast mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjnowysokościową
sporządzoną w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny
dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy
to
wniosku
o
wydanie
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej
o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną
przedsięwzięcia ( wraz z załącznikami) przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich
zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
8. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i
00/100),
którą
można
wnieść
do
kasy
Urzędu
Gminy
w Radziejowicach lub na konto nr 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010
z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia”;
9. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy
dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
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