Nr sprawy………………………...........................................……...........……………
/wypełnia organ/

Duszniki-Zdrój, dnia ............................. r.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
za pośrednictwem
Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego W Dusznikach-Zdroju

W N IO SE K
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach*
WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica/Plac*

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

B
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko

Nr lokalu:

(adres do korespondencji)

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica/Plac*

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

Nr lokalu:

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 (dalej ustawa ooś) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia

polegającego

na

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................,
realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): .....................................................................,
które zgodnie z § .......... ust. ............ pkt. ...... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się jako przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest wymagane / może być wymagane1
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania
decyzji2 .....................................................................................................................
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Załączniki

















poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym mowa w
art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym
przez wnioskodawcę - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych
organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zaleca się przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kopie)5..
karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana na podstawie art. 62 a, w związku z art. 63 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 środowisko3 wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych (w min. 4 egzemplarzach), 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 środowisko3 wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nośnikach danych (w min. 4 egzemplarzach,) z załącznikami:
oświadczenie autora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest
zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko;
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby
scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej
metodyki;
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 zdanie drugie ustawy ooś;4
mapa 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 zdanie drugie ustawy ooś wraz z wyznaczona odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a
pkt 1 ustawy ooś. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej - w celu jak
najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ , PPIS i PGWWP)
zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy.5
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,
oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla
której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Prezydent Wrocławia)6
analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne .
dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Dusznikach–Zdroju: Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003)



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)

*. Formularz wniosku nie jest obligatoryjny.



.........................................................
/podpis wnioskodawcy/

Wyrażam zgodę, aby moja dana osobowa w zakresie obejmującym: numer telefonu, adres e-mail była
przetwarzana przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju w celu poinformowania o ewentualnych brakach
do złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.
................................................................
/czytelny podpis i data/

....................................................
/miejscowość, data/
Objaśnienia:
1.
2.

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w §2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: jest wymagane. Dla
przedsięwzięć wymienionych w §3 ww. rozporządzenia - może być wymagane.
Należy wskazać rodzaje decyzji, o której mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które będą wymagać decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
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3.
4.

5.

6.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych
w §3 ww. rozporządzenia). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dołącza się do wniosku dla
przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).
Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie
wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia
niniejszego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę rozumie
się:
•
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100
m od granicy tego terenu;
•
działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone
standardy jakości środowiska, lub
•
działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie
kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części
składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli,
inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej,
załącza się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie
przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Oświadczenie przedkłada się wyłącznie gdy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu
terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miasta
Duszniki przy ul. Rynek 6 w Dusznikach-Zdrój, tel.: 74 869-7660, email: duszniki@duszniki.pl;

2. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i ustawie o opłacie skarbowej. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru
telefonu, adresu e-mail na podstawie Twojej wyraźnej zgody, w celu poinformowania o ewentualnych brakach do
złożonego wniosku, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych
tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;

3. Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;
4. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:
a.

dostępu do danych

b.

sprostowania danych

c.

usunięcia danych

d.

ograniczenia przetwarzania danych

e.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

f.

przeniesienia danych

g.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje

h.

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to
wynikać wprost z przepisów lub umowy;

5. Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla
którego miały być przekazane.

6. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
a.
b.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:
wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach
zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej.
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