
 

          .................................................                                                               
(miejscowość, data) 

 

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

………………………………………….. 
(Imię, nazwisko/ nazwa, 

 adres wnioskodawcy) 
................................................................. 

………………………………………….. 
(Imię, nazwisko/nazwa,  

adres pełnomocnika wnioskodawcy) 

 

 

Wójt Gminy Bedlno 
Bedlno 24 99-311 Bedlno 

 

 

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 proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: 

 

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

.............................................................................................................................................................., 

które zgodnie z §  ............. ust. ............. pkt. ………........ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1839) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie/zawsze1 
 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest niezbędna 

do uzyskania decyzji (...........................................................................................................)
2

. 

 

 

 

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

                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 

1 
W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww.  rozporządzenia   należy wybrać pierwszą 

opcję: „potencjalnie”. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia przeznaczono 

drugą opcję: „zawsze”.
 

2 
Należy    wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art.  72 ust.  1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, które będą wymagać decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (w tym m.in.  decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na 

budowę, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na rozbiórkę i inne). 

 



 

 

              Załączniki: 

 
Zgodnie z art.74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

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, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 

oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

3a) mapę, 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 ust. 3a zdanie 

drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć 

innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii 

mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3; 

4) 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, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 

budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast 

kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, 

sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego 

dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; 

5) 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 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

Zastrzeżenie: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 

10. 

6) w 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; 

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

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). 

 

 

UWAGA! Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na  informatycznych  nośnikach danych z ich 

zapisem w   formie   elektronicznej   w   liczbie   odpowiednio   po   jednym   egzemplarzu   dla   organu 

prowadzącego  postępowanie  oraz  każdego  organu  opiniującego  i  uzgadniającego(4egzemplarze  w  

formie papierowej  i  elektronicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest 

jako instalacja, o której mowa wart. 201  ust.  1ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony 

środowiska, należy złożyć 5 egzemplarzy). Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, należy dołączyć dowód 

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205  

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

            Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: GMINA BEDLNO – Wójt Gminy 

Bedlno. Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani Dorota Wiosetek - 

Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe na podstawie art.  6 ust.  1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z 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, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z 

wnioskiem Pani/Pana w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c od momentu pozyskania będą przechowywane przez 

okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu o 

klasyfikację i kwalifikację dokumentacji. 

7. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane, przechowywane przez okres, o którym mowa w pkt. 6 

oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w „Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych” do czasu 

jej odwołania lub zmiany. 

8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.  

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.  

11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i 

prawnie wymagane.   Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również     w formie 

profilowania. 

13. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

14. Administrator danych osobowych informuje, że gromadzi dane osobowe zwykłe. Źródłem danych zwykłych 

jest podmiot ubiegający się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Starostwo Powiatowe w 

Kutnie.  - dotyczy stron postępowania innych niż wnioskodawca 

                                                                               

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

                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bedlno – Wójta Gminy Bedlno, Bedlno 24,  99-311 Bedlno, jako 

administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o wydanie  decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,   jako „dane nieobowiązkowe”  w  celu  ułatwienia  i  przyspieszenia  kontaktu  ze  mną  w  

sprawach  dotyczących przedmiotowego wniosku, z wykorzystaniem podanego przeze mnie poniżej numeru 

telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej zgody. Zgodę można 

wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny 

Administratora danych lub na adres e-mail: dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

……………………………………………. 

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe) 

 

 

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

    (data)                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


