Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Tel./fax: 87 643 80 56
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

………………………………………………
pełna nazwa wnioskodawcy, imię i nazwisko
………………………………………………
………………………………………………
adres
……………………………………………….
telefon kontaktowy, fax, e-mail

Burmistrz Miasta Augustowa
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 oraz art. 73 ust. 1 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 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) wnoszę o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działkach ew. nr………………………………………………..…obręb…………….……….
przy ul…………………………………………………………………………w Augustowie.
Wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone jest do §……ust……pkt……rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać
Uzyskanie

na
decyzji

środowisko
o

(Dz.

środowiskowych

U.

z

2019r.

uwarunkowaniach

poz.
następuje

1839).
przed:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń, określonych 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 o
ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.).

…………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy
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Załączniki:













dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: karta informacyjna
przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej)
dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej)
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej,
obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o
którym mowa w ust. 3a zdanie (w 4 egzemplarzach)
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 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której
mowa w ust. 3a 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 (w 4 egzemplarzach)
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, 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, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a
(w 4 egzemplarzach)
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 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 (w 4 egzemplarzach)
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, wraz z ewidencją drzew i krzewów, przewidzianych do usunięcia.
dowód uiszczenia opłaty skarbowej
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Objaśnienia:
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), do których zalicza się:
1.

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 71 ust. 2 pkt. 1);

2.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 71 ust. 2 pkt 2);

3.

Przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru
Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 96 ust. 1).
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urząd. Unii
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w
Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail:
urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące
uprawnienia:
prawo
dostępu
do
swoich
danych
oraz
otrzymania
ich
kopii,
prawo
do
sprostowania
(poprawiania)
swoich
danych
osobowych,
- prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych wymogiem ustawowym prowadzenia postępowania
administracyjnego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz
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 2018r. poz. 2081). Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie postępowania
administracyjnego.

