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PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

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  (Dz.U.2017.1405  t.j.  ze  zm.)  wnoszę  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego w § ........ ust.  ........ pkt ........ , rozporządzenia Rady
Ministrów  z dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na
środowisko (Dz.U.2016.71 t.j. ), polegającego na:
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planowanego do realizacji w Wodzisławiu Śląskim, ul. ........................................................................................
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Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  będzie  niezbędna  do  uzyskania  decyzji
lub dokonania zgłoszenia,  o  których  mowa  w  art.  72  ust.  1  i  1a  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.2017.1405 t.j. ze zm.) (odpowiednie wymienić): 

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

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

.....................................................................
/podpis wnioskodawcy/



1. 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 obejmującej przewidywany teren, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie,  oraz obejmującej  przewidywany obszar,  na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
3a) mapę w skali  zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
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,  zamiast  kopii  mapy,
o której  mowa  w  pkt  3  -  mapę  sytuacyjno-wysokościową  sporządzoną  w  skali  umożliwiającej
szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany 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, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem
ust. 1a-1c;
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 2017 r. poz. 220, 791 i 1089).

1a.  Jeżeli  liczba  stron  w  postępowaniu  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
przekracza  20,  dla  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  dla
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których stwierdzono
obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko,  kopię  mapy
ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada
się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
1b.  Jeżeli  liczba  stron  w  postępowaniu  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
przekracza  20,  dla  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla
których  nie  stwierdzono  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w
ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c.  Jeżeli  liczba  stron  w  postępowaniu  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

2. 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.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wys. 205,00 zł. - za wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044
t.j ze zm.)

https://sip.lex.pl/#/document/16798478?unitId=art(10(a))ust(1)&cm=DOCUMENT


Klauzula informacyjna

Realizacja  obowiązku  informacyjnego  w  związku  z  wymaganiami  art.  13  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), zwane dalej RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem  danych jest  Prezydent  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego reprezentujący  Miasto  Wodzisław
Śląski  oraz  Urząd  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego   z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim  (44-300),  przy  ulicy
Bogumińskiej 4.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony
danych dostępnym pod adresem iod@wodzislaw-slaski.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą
złożyć zapytanie na piśmie, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi. 
Adres do korespondencji:  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?
Przetwarzanie  odbywa  się  w  na  podstawie  art.  7  i/lub  8  ustawy  o  samorządzie  gminnym  w  celu  realizacji
uprawnień,  spełnienia  obowiązków  określonych  przepisami  prawa  lub  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której  osoba, której  dane
dotyczą jest stroną. 
Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz
zakresie wyrażonej zgody.

Podanie danych może być wymogiem:
- ustawowym,
- umownym.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane  nie  są  udostępniane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  do  ich  przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane
mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie. 

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. 

Jak cofnąć zgodę? 
Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest  wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo
nie wyrazić zgody, lub przypadku jej  wcześniejszego wyrażenia,  do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu  na  przetwarzanie  danych  do  momentu  jej  wycofania.  W  celu  wycofania  zgody  należy  wysłać
korespondencję  z  wykorzystaniem  pisma  ogólnego  na  platformie  SEKAP/ePUAP  potwierdzonego  Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Wodzisławia
Śląskiego?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie
działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.


