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ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry 

Tel./ fax. 025 631 45 15 

E –mail: gmina@suchozebry.pl   

www.bip.suchozebry.pl , www.suchozebry.pl  

 

 
.....................................................................................                   Suchożebry, dnia ......................... 
imię i nazwisko / nazwa inwestora / adres 

 

.....................................................................................                 W ó j t   G m i n y  
Suchożebry 

                                                                                       
nr telefonu kontaktowego .................................................                    
 
 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

ZGODY  NA  REALIZACJĘ  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

dla przedsięwzięcia pn.: …………………….………………………………………………………………..…………...……………….. 
 
………………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 
 
które zgodnie z §….. ust. …. pkt ….  lit. …. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) 
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie …………………………………………………………………………………………………….. 

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

Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie decyzji - zgodnie z art. 74 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 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 ze zm.),  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;  
(art. 74 ust. 2 ww. ustawy - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub 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) 

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.  
(art. 74 ust. 3a zdanie drugie: Przez obszar ten rozumie się: 

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 
znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 
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2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia 
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może 
wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym 
przeznaczeniem);  
 

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

5) dotyczy przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska i 5a) uchylony; 

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 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. 1a1);  
1) UWAGA: Zgodnie z art. 74 ust. 1a ww. ustawy, 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.  

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, której mowa w art. 72 ust. 1 (dotyczy decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) -  wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac 
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są 
do realizacji.  

 

Dodatkowe załączniki:  

1. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku 
prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – zgodnie z art. 33 § 3 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego;  

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:  

 205,00 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

 17,00 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;  
płatnej z góry, na rachunek:   
27 9221 0000 0130 0215 2000 0010  Urząd Gminy w Suchożebrach  z dopiskiem: „za wydanie 
decyzji środowiskowej”. 
 
 

…………………………………………………………………….. 

                           (podpis) 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 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. z 2016 r., L 119, poz. 1) 

informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Suchożebry, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchożebry, z siedzibą: ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, 
tel. (25) 631 45 07. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana 

Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: 

iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Suchożebry na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z 

następującymi przepisami prawa: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa) w zakresie realizacji zadań 

wynikających z w/w ustawy. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko i nazwisko rodowe, adres zameldowania, imiona i 

nazwiska rodowe rodziców, miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL, data, miejsce i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu i data ich 

unieważnienia, stan cywilny, imiona i nazwisko rodowe  współmałżonka, PESEL współmałżonka, adnotacje o rozwodzie, adres i czas 

zameldowania na pobyt stały i czasowy, poprzednie adresy i daty zameldowania na pobyt stały i czasowy, przewidywany okres 

pobytu poza granicami RP, data wyjazdu, kraj wyjazdu, przewidywana data powrotu) w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa Odbiorcą danych 

osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa: Komornicy, Sąd, Prokuratura, organy administracji 

publicznej, osoby które wykażą interes prawny. Podstawą powierzenia są umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z 

podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora (TBD MAZOWSZE Sp. zo.o.). 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane (5 lat; 10 lat-decyzje meldunkowe) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

żądania sprostowania danych osobowych, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą 

elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 

osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 [    ] TAK     [    ]  NIE   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym 
w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Suchożebry, jako administratora, zgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). W przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
 
 
 

 …………………………………………………………………….. 

                           (data, podpis) 
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