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

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

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

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

(adres) 

 
 
....................................................................................... 
                            (nr telefonu) 

 

 

Wójt Gminy Głogów 

 ul. Piaskowa 1 

 67-200 Głogów 
 

 

WNIOSEK 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zwracam                       

się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

pn. 

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

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

 

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

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

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

 

Powyższe przedsięwzięcie kwalifikuję jako § ……… ust. ……… pkt. …… Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 
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Wymagane dokumenty: 

 

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, 

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać                           

na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, 

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej 

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, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części 

składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących 

I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, 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, 

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

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755). 

9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 

a) 205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b) 17,00 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, w przypadku 

prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora. Oryginał pełnomocnictwa 

wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku 

           

 

UWAGA! Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w czterech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT


 
 

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

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 (RODO) informujemy że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów,                          

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, tel. +48 76 836 55 55 e-mail: 

gmina@gminaglogow.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się                

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas iodo@nsi.net.pl                        

tel. +48 76 835 88 01. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku 

oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 72a RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 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 (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2081) art. 6 pkt. 1 

lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy 

numeru telefonu. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych 

umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

oraz prawo do ich sprostowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego 

wniosku. 

11. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 

 

mailto:gmina@gminaglogow.pl
mailto:iodo@nsi.net.pl

