
   

...............................................................                        Nowa Karczma dnia  ................................. 
           (imię i nazwisko/nazwa inwestora)                                                          
                                                                                                       

………………………………………..……. 

 

................................................................                             
                          (adres)      

  Wójt Gminy Nowa Karczma                                                                                                                                                   
................................................................       
                        (telefon) 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 

 

 

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

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

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

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

planowanego do realizacji w .......................................................................... na działkach o numerach 

ewidencyjnych.......................................................................................................................................................

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

Określenie rodzaju przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10.09.2010r.          

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

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

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do 

uzyskania..............................................................................................................................................................   

Zgodnie z art. 13 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 Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz Art. 6 ust. 1  lit. c (Dz.U.2017.0.1405 
ze zm. - Ustawa z dnia 22 czerwca 2017r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

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

                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy)  

 
 



   

Załączniki : 
 

1. 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..  

2. 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 

3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko3 wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych (w min. 4 egzemplarzach,) z załącznikami: 

4. 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; 

5. 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;  

6. 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 

7. 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 

8. 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, 

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

energetyczne . 

10. dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłata dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł) 

11. 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) 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798478#art%2810%28a%29%29ust%281%29

