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Burmistrz Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie 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 /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2081/, zwracam się o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

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

(nazwa przedsięwzięcia)

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

Załączniki:
Zgodnie z art. 74 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, 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. dla  przedsięwzięć,  dla  których  organem  prowadzącym  postępowanie  jest  regionalny

dyrektor  ochrony  środowiska  -  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy
to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla
linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na
poszukiwanie  i  rozpoznawanie  złóż  kopalin,  dla  inwestycji  w  zakresie  terminalu,  dla
inwestycji  związanych  z  regionalnymi  sieciami  szerokopasmowymi,  dla  inwestycji
realizowanych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  8  lipca  2010  r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania  do  realizacji  inwestycji  w  zakresie  budowli  przeciwpowodziowych,  dla
inwestycji  towarzyszącej,  o  której  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  czerwca  2011  r.  o
przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  obiektów  energetyki  jądrowej  oraz
inwestycji  towarzyszących,  dla  strategicznej  inwestycji  w  zakresie  sieci  przesyłowej
realizowanej  na  podstawie  ustawy z  dnia  24  lipca 2015  r.  o  przygotowaniu  i  realizacji
strategicznych  inwestycji  w  zakresie  sieci  przesyłowych,  dla  inwestycji  w  zakresie
infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
oraz dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej
na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

5a) (uchylony);
6. 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 .

7. 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.

8. 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).

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, formaty
danych załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
kierując się potrzebą poszerzania dostępu do informacji o środowisku.

13. ustawowa opłata skarbowa w wysokości 205zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
O opłacie skarbowej /tekst jednolity z 2018r. poz.1044/.

Zgodnie z art. 62a 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  /tekst  jednolity  Dz.U.  z  2018r.  poz.  2081/,  karta  informacyjna



przedsięwzięcia powinna  zawierać  podstawowe  informacje  o  planowanym  przedsięwzięciu,
umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:

1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2. powierzchni  zajmowanej  nieruchomości,  a  także  obiektu  budowlanego  oraz

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3. rodzaju technologii,
4. ewentualnych  wariantach  przedsięwzięcia,  przy  czym  w  przypadku  drogi

w transeuropejskiej  sieci  drogowej  każdy  z  analizowanych  wariantów  drogi  musi  być
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9. obszarach  podlegających  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.

o ochronie  przyrody  oraz  korytarzach  ekologicznych,  znajdujących  się  w  zasięgu
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

10. wpływie  planowanej  drogi  na  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  w  przypadku  drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,

11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
których  oddziaływania  mieszczą  się  w  obszarze  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13. przewidywanych  ilościach  i  rodzajach  wytwarzanych  odpadów  oraz  ich  wpływie  na

środowisko,
14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko
-  z  uwzględnieniem  dostępnych  wyników  innych  ocen  wpływu  na  środowisko,
przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest

zespół  autorów  -  kierujący  tym  zespołem,  wraz  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  daty
sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

UWAGA:
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.

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuje, iż- zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych:

1. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin reprezentujący Gminę
Imielin, z siedzibą: Imielin 41-407, ul. Imielińska 81.

2. Inspektor ochrony danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora ochrony danych,  z  którym może się  Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.



3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
1) Podstawa posiadania danych osobowych:

▪ 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 (tekst jednolity z 2017r. Dz.U. poz. 1405 z późniejszymi zmianami),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• wskazanym w formularzu/wniosku zamieszczonym powyżej;
• przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź

zleconych  określonych  przepisami  prawa,  w  szczególności  w  art.  73  ust.  1  ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu realizacji przysługujących
uprawnień,  bądź  spełnienia  przez  Urząd  Miasta  Imielin  obowiązków  określonych  tymi
przepisami  prawa albo  jest  niezbędne do  wykonania  zadania  realizowanego  w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych.
Dane  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem podmiotów  uprawnionych  do  ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia

celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO,  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.

7. Prawo do cofnięcia zgody.
1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma

Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody.

2) Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  do  momentu  jej
wycofania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych,  przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie

będziemy  mogli  zrealizować  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować  konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.

Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie
identyfikacji – ustalenie tożsamości.


