
      Gostynin, dnia..............................

............................................................       
                  Nazwisko i imię/nazwa inwestora

...........................................................       
                                       Adres

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

............................................................       
                       Nr telefonu kontaktowego

                                                                                  

       Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                    Rynek 26, 09-500 Gostynin

                         Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 – 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  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,
poz. 2081 ze zm.), wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

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

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

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

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

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

Informacja o załącznikach:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej  obejmująca przewidywany teren,  na

którym będzie realizowane przedsięwzięcie,   oraz obejmującej  obszar,  na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie; (zwraca się uwagę na konieczność dokładnego zaznaczenia na ww. mapie obszaru, na
który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie). - 4 egzemplarze

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko / kartę informacyjną* w 4 egzemplarzach wraz
z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

3. 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 egzemplarze 

4. Wypis  z  ewidencji  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

5. Opłata skarbowa wynosi 205zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) 

*Niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE L 119  z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500
Gostynin.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego
z przepisów prawa.

6. Każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową
realizacji wniosku.

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

                                                                 podpis wnioskodawcy


