
(imię, nazwisko, adres, telefon)

……………………………………..                                                  Szadek …………………………..
                                                                                                                                         (data)
…………………………………….

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

Burmistrz Gminy 
i Miasta Szadek

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 dla przedsięwzięcia polegającego na: .………………………………………………………………

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

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

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

na działce o nr ewid. gruntu.............................w miejscowości................................................................

które zgodnie z § ............ust.......... pkt .............. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września

2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019,

poz.  1839  ze  zm.),  kwalifikuje  się  jako  planowane  przedsięwzięcie  mogące  zawsze/potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko.

……..…..….….………………………                    
(podpis wnioskodawcy)                

Załączniki:
- zgodnie z art.: 74 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 2020 r., poz. 283),

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł,
- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie
z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Na odwrocie:
do zapoznania się obowiązek informacyjny



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Szadek.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Wojtowicz, kontakt: iod@ugimszadek.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

4. Podstawa przetwarzania danych Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z przepisów szczególnych.

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

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podania tych danych

będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

9. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


