
Miedzna, dn. ............................
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(dane adresowe Wnioskodawcy)

……………………………………………
(telefon kontaktowy- nieobowiązkowo)

Wójt Gminy Miedzna
ul. 11 Listopada 4
07-106 Miedzna

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i  2, art. 73 i  74 ustawy z dnia 3 października

2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

U.  z  2018,  poz.  2081)  wnoszę  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:                                      
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                    na działkach oznaczonych  nr ewid.:                         

            w obrębie                                  

Załączniki:  
1. Poświadczona  przez  właściwy  organ  kopia  mapy  ewidencyjnej,  w  postaci  papierowej  lub

elektronicznej,  obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
oraz  przewidywany  obszar  oraz  mapę,  w  postaci  papierowej  oraz  elektronicznej,  w  skali
zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
którym będzie  realizowane przedsięwzięcie,  oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o
którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której
mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu,
umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś lub określenie zakresu
raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  zgodnie  z  art.  69  ustawy  ooś  w
szczególności  dane  wskazane  w  art.  62a  ust.  1  ustawy  ooś  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.



3. Raport  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących
zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  a  w  przypadku  gdy  wnioskodawca  wystąpił  o
ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną 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.

4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane 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, o
którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. ( Jeżeli liczba
stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza
10, nie wymaga się dołączenia dokumentu).

5. Kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Zgodnie z pkt. 45 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z
2019 r., poz. 1000 ze zm.) wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 205 zł.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją postanowień 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),  dalej  „RODO”, informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina
Miedzna reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.Na mocy art.
37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod.rodo@epoczta.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wydania decyzji środowiskowej. Pani/Pana nr
telefonu będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem.
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia
danych.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  przez  Gminę  Miedzna  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami
prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych. W
związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu:  prawo dostępu do  danych
osobowych;  prawo  sprostowania;  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  w  zakresie  danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody  przysługuje  Pani/Panu  prawo do  jej
cofnięcia w dowolnym momencie oraz prawo do usunięcia danych. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez
Gminę  Miedzna  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie
danych osobowych jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Podanie nr
telefonu jest dobrowolne. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w
tym w formie profilowania.

                                                                                                    

podpis wnioskodawcy

mailto:iod.rodo@epoczta.pl


Karta informacyjna przedsięwzięcia 

zgodnie  z  art.  62a  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, poz. 2081 ze zm.).

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 

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

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

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

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

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

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

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

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości,  a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i  pokrycie nieruchomości  szatą
roślinną.

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

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

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

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

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

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

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

3. Rodzaj technologii.

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

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

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

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

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

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

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

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

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

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

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



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

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

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

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

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

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

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

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

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

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

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

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

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

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

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

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

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

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

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

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody  oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

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

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



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

10.Przedsięwzięcia  realizowane  i  zrealizowane,  znajdujących  się  na  terenie,  na
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania
przedsięwzięcia  lub  których  oddziaływania  mieszczą  się  w  obszarze
oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  -  w  zakresie,  w  jakim  ich
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym
przedsięwzięciem.

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

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

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

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

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

11.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

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

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

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

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

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

12. Przewidywana  ilość  i  rodzaj  wytwarzanych  odpadów  oraz  i  ich  wpływ  na
środowisko.

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

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

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

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

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

13. Prace  rozbiórkowe  dotyczących  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko.

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

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

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

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

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

....................................................................
         Podpis autora „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”

....................................................................
         Data sporządzenia „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”
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