
                                        …………………………. 
                                                                                                                /miejscowość, data/ 

………………………………………… 
    /imię i nazwisko wnioskodawcy/  

 

……………………………………………      Burmistrz Miasta 

         /adres/       Garwolina 

 

…………………………………………… 
        /telefon/ 

 

…………………………………………… 
  /imię i nazwisko pełnomocnika/ 

 

…………………………………………… 
                  /adres/ 

 

…………………………………………. 
                /telefon/              

 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

 

     

dla przedsięwzięcia polegającego na:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...,  

które zgodnie z § /……/ ust. 1 pkt /…../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie1 znacząco oddziaływać na środowisko. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

/………………………………………………………………………………………/2. 

 

 

 

                                     ……………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 
 

 

Załączniki: 

1. Raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia (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); 

                                                 
1 W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: zawsze. 

Dla przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: potencjalnie. 
2 Należy tu wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art. 72 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, przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach 



2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 

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

oddziaływać przedsięwzięcie; 

3. 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; 

4. 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 imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania; 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 

przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 

realizacji; 

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

energetyczne  
7. opłata skarbowa8; 

8. w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale 

lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3Kpa. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (RODO) 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 z 04. 05. 2016 r.) informuję, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 

15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl, tel. 25 786 42 42. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: Iiod@garwolin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora 

oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

7. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie pozostawienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, bez rozpatrzenia. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

  

……………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemruge4diltqmfyc4nbsgy2dqnbthe
mailto:umg@garwolin.pl

