……………...........................……………………….
PEŁNA NAZWA, IMIĘ I NAZWISKO

………………………………………………
Adres

………….................................................…..
Imię i nazwisko pełnomocnika
...................................................
Adres

Burmistrz Miasta Marki
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95
05- 270 Marki

WN IO S EK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) wnoszę o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
wymienionego w §..........ust. 1 pkt ............lit............ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71) na działce/działkach nr ewid......................................................................................................
w obrębie....................przy ul...................................................w Markach, w granicach oznaczonych linią
ciągłą koloru .....................................i literami/cyframi .............................................. na załączonej kopii
mapy ewidencyjnej w skali 1: ....................... . Jednocześnie na tej samej mapie liniami przerywanymi
koloru .............................. i literami/cyframi ................................................ zaznaczono obszar, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Oświadczam, że występuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed
uzyskaniem decyzji o której mowa w art. 72 ust. ...... pkt ....................ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania.
…............................................
Podpis wnioskodawcy
Załączniki obowiązkowe:
1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko) – 4 egzemplarze wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku
danych, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
2. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 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 (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – 4 egzemplarze wraz z jej
zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
3. kopia mapy ewidencyjnej, poświadczona przez właściwy organ, przedstawiająca teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. 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;;
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*
* Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot,
któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
- verte -

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości
środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem
6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki, mający siedzibę w Markach
(05-270), al. Piłsudskiego 95

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na adres
siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Miasta Marki, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@marki.pl

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji następujących zadań:
- rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom: służbom, organom
administracji publicznej, sądom i prokuraturze, państwowym i samorządowym jednostkom
organizacyjnym, innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom
organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po
wykorzystaniu dane te zostaną poddane modyfikacji uniemożliwiającej ustalenie tożsamości osób,
których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny
lub faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, które dane dotyczą
określonych w innych przepisach.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

10 lat od dnia zakończenia sprawy.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych
dzieci.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych osobowych
przez Pana/Panią:
 Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z:
Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.)
- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- Art. 6 ust. 1 lit. a) 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. Urz. UE. L Nr 119).

