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

imię i nazwisko / nazwa inwestora 

................................................................................ 

adres 

                                                                                 

nr telefonu kontaktowego ......................................   Wójt Gminy Wojcieszków 

        ul. Kościelna 46 

................................................................................   21-411 Wojcieszków 

imię i nazwisko pełnomocnika  
(upoważnienie + opłata skarbowa) 
 

................................................................................ 

adres 

nr telefonu kontaktowego ...................................... 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Na podstawie art.73, art. 74 ust. 1 lub 1a, w związku z art. 71 ust.2 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 2018 r., poz. 2081) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

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

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

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

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

na działce/działkach o nr ew.:………………………………. w obrębie ………….…...……… 

Wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone jest do § ............... 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). 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie 

niezbędna do uzyskania decyzji ……………………………………………………..…………. 

 

 
        ................................................................... 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki obowiązkowe 

❑ poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca 

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;  

 

❑ karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w 4 egzemplarzach (w przypadku 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wraz z jego 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych  

w 4 egzemplarzach; 

 

❑ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egzemplarzach  

(w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ) wraz 

z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych  

w 4 egzemplarzach.  
 

❑ 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; 

 

❑ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wojcieszków 

 

❑ dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Gminy w Wojcieszkowie  

nr rachunku bankowego 25 9202 0003 0004 7122 2000 0010 w wysokości: 

• 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. 

      
 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, ……………………………….…….. (imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, do celów 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W POSTĘPOWANIU W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 

Szanowni Państwo, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć 

mogących znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej 

znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące tego procesu. 

Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21 – 411 Wojcieszków. 

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres                                               

e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Kościelna 46, 21 – 411 Wojcieszków.   

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane, jako wnioskodawcy bądź uczestnika postępowania, wszczętego na podstawie wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco, bądź 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bądź wniosku o zmianę wydanej już decyzji w tym przedmiocie1.  

Komu możemy udostępnić Państwa dane  

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, a po tym 

czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, 

w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach statystycznych i archiwizacyjnych.  

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia postępowania administracyjnego, zatem ich podanie 

jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa. 

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia 

przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, usunięcia danych np.: kiedy 

nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 

 
1 Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. 

z art. 71 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. 
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