
 

WNIOSKODAWCA 

……………………………………………..... 
pełna nazwa, imię i nazwisko 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
adres 

………………………………………………. 
telefon kontaktowy 

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

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY NIEMCE 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

 

Wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia, polegającego na: 

 

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

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

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

(nr działki / miejscowość / gmina) 

 

które jest 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  poz. 71) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące 

zawsze / potencjalnie 2.) znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 3.) 

 

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

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

 

 

 

………………………………… 

/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, iż:  



1. Administratorem danych Pana/Pani będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, 

tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub 

pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane Pana/Pani będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowego wniosku na 

podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

4. Dane Pana/Pani mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmiotom 

przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania 

danych; 

5. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie 

archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;  

6. Podane dane osobowe przeze Pana/Panią nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pan/Pani ma prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 

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. 

9. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest wymogiem ustawowym a niepodanie ich jest 

równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosku. 

  

 

………………………………… 

 

/podpis wnioskodawcy/ 
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Załączniki: 

1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o 

ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach 

wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, w przypadku CD - 

opatrzona opisem nazwy przedsięwzięcia i podaniem wnioskodawcy), 

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 

informacyjną przedsięwzięcia ( w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznym nośniku danych, w przypadku CD - opatrzona opisem nazwy przedsięwzięcia i 

podaniem wnioskodawcy), 

3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej 4.), 5.) obejmująca przewidywany 

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

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

4. mapę 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, 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 4-5 ustawy ooś 1.) , prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 

budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową 

sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego 

dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

6. 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 4.), 5.), 6.), (nie starszy niż 3 - miesiące od daty złożenia wniosku),  

7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy 

ooś 1.), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na 

wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

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

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089). 

9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł 7.), 8.) na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Niemce nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 tytułem: opłata skarbowa decyzja 

środowiskowa,  

10. pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa lub aktualny 

wyciąg lub wydruk z KRS potwierdzający upoważnienie do reprezentowania, 



11. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Urzędu 

Gminy Niemce nr 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 tytułem: opłata skarbowa za złożone 

pełnomocnictwo. 

 

Inne załączniki (mogące wpłynąć na przyśpieszenie prowadzonego postępowania): 

1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku 

takiego planu (1 egz. w oryginale).  
 

Ilość egzemplarzy związana jest z koniecznością przekazywania ich w toku postępowania do 

innych organów i jednostek, celem uzyskania niezbędnych, wymaganych prawem, opinii 

i uzgodnień. 
 

Objaśnienia:  

________________________________ 
1.) ustawy  ooś - Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) 
2.) w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. 

U. z 2016  poz. 71.) należy wybrać pierwszą opcję: zawsze. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 

3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: potencjalnie. 
3.) rodzaje decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, przed którymi należy uzyskać decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  
4.) 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, oraz dokumentu (o którym mowa w pkt. 6 wykazu załączników do 

wniosku), przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
5.) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, oraz dokument (o którym mowa w pkt. 6 wykazu 

załączników do wniosku), przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało 

się ostateczne. 
6.) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 

1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga 

się dokumentu (o którym mowa w pkt. 6 wykazu załączników do wniosku). 
7.) Opłatę w wysokości 205,00 zł zgodnie z zał. cz.1 kol. 2 pkt. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) 
8.) W przypadku prowadzonego postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia, które zakończy się 

decyzja umarzającą postępowanie, należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł zgodnie z zał. cz.1 

kol. 2 pkt. 53 ustawy o opłacie skarbowej. Wniesiona opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł, 

podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało 

uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi 

po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty. 

 


