
Świebodzice,  ................................. 
 
 

Burmistrz Miasta Świebodzice
 

ul. Rynek 1
 

          58-160 Świebodzice
 

 
W N I O S E K  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko: 
 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Telefon:  

 

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA                                                

Imię i nazwisko: 
 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: 
 

Nr domu: Nr lokalu: 
 

Telefon:  

 

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 

2018 r., poz.2081 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: ............................................................................................................................................ 

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

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

realizowanego na działkach ewidencyjnych (nr, obręb):......................................................................................... 
przy ul. ........................................ w Świebodziach, które zgodnie z § .......... ust. ............ pkt.  ......  rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

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

 
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) 4 egzemplarze mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie), 
- 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 środowisko (4 egzemplarze, 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 środowisko (4 egzemplarze, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych), 
-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, 
- 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), 
- 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 egzemplarze, 
- 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, 
- analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu wydania decyzji 
administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej 
zgodnie z art. 6 ust. 1 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). 
 

 

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

                     Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 

można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02. 

3. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu 

wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty 

skarbowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 

3. 

 

 

                    

 

 
 
 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798478%23art(10(a))ust(1)

