
WNIOSKODAWCA ............................... dnia ........................ 

Nazwisko i Imię / Jednostka:  

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

Adres:.................................................................. 

Telefon*: ................................................. 

E-mail*: ................................................... 

Urząd Miasta Jordanowa 
ul. Rynek 1 
34-240 Jordanów 

WNIOSEK 
O WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na ............................................................................................... 

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

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

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

 

......................................................... 
Podpis wnioskodawcy 

Załączniki obowiązkowe: 
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach 
wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), (w przypadku przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) 
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku 
danych;  

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 
został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których 
organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska); 

5. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie; 

6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
  17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13, 14, 15 i 21 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), publ. Dz. Urz. 
UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta w Jordanowie, 

reprezentowany przez Burmistrza Miasta Jordanowa. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia w oparciu 
o przepisy 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane 
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 
10 lat. 

5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy 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 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające 
w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

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

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą 
one podlegały decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.  



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA 
 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 
 

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………..…………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………… 
dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, 
adres): 
………………………………………………..…………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………… 
obsługa komunikacyjna: 

 lokalizacji wjazdu i wyjazdu ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 ilość miejsc parkingowo – postojowych na terenie objętym inwestycją ….….……. 
i na obszarach przyległych……………………………………………………………… 
 ilość samochodów osobowych…………………………………………….szt/dobę,  
 ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ……………………….szt/dobę 

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 

…………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..…………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………… 
3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna 

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia): 

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



4) ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

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

5) przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych 
surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

…………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………… 
w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną ………………………………..kW/MW, 
 cieplną……………………………………..kW/MW, 
 gazową…………………………………….m3/h 
 

6) rozwiązania chroniące środowisko: 

………………………………………………..…………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………
…………………..…………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………… 
7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
 ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 

…………..………………………………………………………………………………

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

 ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

…………………………………………..………………………………………………

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

 ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 

…………………………………………..………………………………………………

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

 rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 

…………………………………………..………………………………………………

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

 

 



 ilość i rodzaje zainstalowanych planowanych maszyn, urządzeń 

…………………………………………..………………………………………………

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

8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

…………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………
…..………………………………………………………....................................………… 
9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) znajdujące się w 
zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia 

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

…………………………………… 
                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 


