.............................................., dnia .........................,

Burmistrz Gminy Trzebnica
pl. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
.................................................................................
imię i nazwisko / nazwa inwestora
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................
...............................................................................................................
imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód zapłaty opłaty skarbowej)
...............................................................................................................
adres
nr telefonu kontaktowego .....................................................................

WNI O SEK
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 2017 r.,
poz. 1405 ze zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................,
realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb):...................................................................................................................,
które 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 jest wymagane / może być
wymagane1
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji2
......................................................................................................................................................
Załączniki
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wraz z ich zaznaczeniem)- w celu jak
najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się
przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie)5..
dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł)
karta informacyjna przedsięwzięcia spełniająca wymagania, o których mowa w art. 62 a 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
środowisko3 (w min. 4 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), podpisana
przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz
daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko3 (w min. 4 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych) z załącznikami:
oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania
elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki;
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 przedsięwzięcie4
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora wraz z
dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora
wynosi 17 zł)
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kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca (inwestor) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym tzn.
kserokopia: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualnego KRS, aktualnej umowy zawarcia spółki
cywilnej itp.
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 w formie
elektronicznej - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ , PPIS
i PGWWP) zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy.
wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie
przewidziane są do realizacji, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,

.......................................................
podpis wnioskodawcy
*Formularz wniosku nie jest obligatoryjny.

Objaśnienia:
1.
2.

3.

4.

5.

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: wymagane. Dla
przedsięwzięć wymienionych w §3 ww. rozporządzenia sporządzenie raportu może być wymagane.
Należy wskazać rodzaje decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które będą
wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych
w § 3 ww. rozporządzenia). Raport dołącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w § 2 ww.
rozporządzenia).
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 na
środowisko, dokumenty z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie
stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - w terminie 14 dni od dnia, w którym
postanowienie stało się ostateczne. (art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, w związku z art. 74 ust. 1a – 1c).
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 przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się
ostateczne (art. 74 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, w związku z art. 74 ust. 1a – 1b).
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.………………….., dnia ………...............

Informacja
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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica; dane będą
przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica,
2) dane będą przetwarzane w celu, przeprowadzenia postepowania administracyjnego zmierzającego
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze
4) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
5) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
6) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) podanie danych jest wymogiem ustawowym prowadzenia postępowania administracyjnego
8) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) oraz 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
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami)
9) niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania administracyjnego
10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

………….……………………………..
(data i podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

………….……………………………..
(miejsce, data i podpis)

*niewłaściwe skreślić
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