
 

 

Wniosek został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. „RODO” 

Wersja 1/2018 

U R ZĄD   G M I N Y   S U LĘC Z Y N O  
 

ul. Kaszubska 26,  83-320  Sulęczyno 
tel/fax. /058/ 685-63-63, 685-63-98  

www.suleczyno.pl    sekretariat@ug.suleczyno.pl  
 

…………………………………………………..                 ……………………..……,  dn. ………………. 

…………………………………………………..            (miejscowość i data) 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

        DANE WNIOSKODAWCY  
            (imię i nazwisko, adres) 

 

Wójt Gminy Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26 

83-320 Sulęczyno 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 

     

dla przedsięwzięcia polegającego na: ……..……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...,  

które zgodnie z § /…..…/ ust. 1 pkt /……../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje 

się do przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie
1
 znacząco oddziaływać na środowisko. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji 

/……………………………………………………………………………………………………………………..……………………/.
2
 

 

                                

                                  

………………………………………. 
       (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze + 4 kopie wersji elektronicznej) 

lub karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze + 4 kopie wersji elektronicznej);
3
 

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na 

którym będzie  realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie;
4
 

                                                           
1
 W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: zawsze. Dla 

przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: potencjalnie. 
2
 Należy tu wskazać rodzaje decyzji, o których mowa w art.  72 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 (zwanej dalej „ustawą ooś”), przed którymi należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
3
 Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko 

dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia). 
4
 Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub 

decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących, zaś 
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3. Mapa 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 w formie elektronicznej; 

4. 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 imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego,  obejmujący 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania; 

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł;
5
 

6. W przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale 

lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3Kpa wraz z 

potwierdzeniem opłaty skarbowej 17,00 zł; 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 

Sulęczyno. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-

320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

związanego m.in. z wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a. ustawa 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 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 

państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

………………………………………. 
       (podpis wnioskodawcy) 

                                                                                                                                                                                     
mapa ewidencyjna stanowi załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych 

przedsięwzięć. 
5
 Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 

 


