........................................................................
miejscowość, data
.................................................................................
Imię i nazwisko / nazwa inwestora
................................................................................
Adres i nr telefonu
.................................................................................
Imię i nazwisko pełnomocnika
……………………………………………………………………………..
Adres i nr telefonu

Wójt Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
dla przedsięwzięcia polegającego na: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

realizowanego na działce nr ewid. .................................. położonej w obrębie: ..........................................................................
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do (właściwe podkreślić):
 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
oraz jest wymienione w § …. ust. …. pkt …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71).
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Należy wskazać rodzaj decyzji lub zgłoszeń, o której mowa w art. 72 ust 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
353 z późn. zm.), przed którą należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

...............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm., zwana dalej ustawą ooś) do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
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 - kartę informacyjną przedsięwzięcia.
a. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien spełniać wymagania określone
przepisami Rozdziału 2 - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - ustawy ooś,
b. do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy dołączyć oświadczenie złożone
na podstawie art. 66 ust.1 pkt 19a ustawy ooś, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art.74a
ust.2 ustawy ooś,
c. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w formie pisemnej oraz na
informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po
3 egzemplarze,
d. w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy organ właściwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust.
1 tej ustawy - należy dołączyć dodatkowy egzemplarz raportu (art.77 ust.1 pkt 3 ustawy ooś).
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy
dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia.
a.
karta informacyjna przedsięwzięcia powinna spełniać wymogi określone w art. 62a.
ustawy ooś,
b.
kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na
informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po
3 egzemplarze.
c.
W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy organ właściwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust.
1 tej ustawy - należy dołączyć dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej (art.64 ust.1 pkt 3).
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
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. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt
4-5, 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;
6. 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,
z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

7. 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.
8. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
1a Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy
ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt 6, przedkłada się wraz
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
1b Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w pkt
6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się
dokumentu, o którym mowa w pkt 6.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827), która wynosi:
 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - część I ust. 45 załącznika do
ustawy o opłacie skarbowej. Zwolnienia od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie
skarbowej.
 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu,
wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa
(prokury) – część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z poźn. zm., zwana dalej ustawą ooś) o spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś.

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………..
autor raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kierujący zespołem autorów raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko* oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa
w art. 74a ust. 2 ustawy ooś. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Oświadczenie stanowi załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (podać
nazwę przedsięwzięcia) ……..………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

……………………………………………..dnia, ………………………………………

…………………………………………………………
(Czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głowaczów reprezentowana
przez Wójta Gminy (adres: ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów, telefon kontaktowy: (48)
623-10-75).
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@eduodo.pl
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………………………
podpis

