…………………………………….

Rawa Maz., dnia ............................

imię i nazwisko / nazwa inwestora
………………………………………………
Adres
………………………………………………
nr telefonu (*)
(*) dane podawane dobrowolnie* - podanie numeru telefonu ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie uproszczeniu kontaktu
z wnioskodawcą i przyspieszeniu rozpatrywania wniosku

………………………………..
imię i nazwisko pełnomocnika

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

...................................................
nr telefonu (*)
(*) dane podawane dobrowolnie* - podanie numeru telefonu ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie uproszczeniu kontaktu
z wnioskodawcą i przyspieszeniu rozpatrywania wniosku

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Wydział Gospodarki Komunalnej
Plac Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsięwzięcia polegającego na / przedsięwzięcia pn. ……………………………………………………...
………………………………………….………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

..........................................................................
Podpis wnioskodawcy
(czytelny

Załączniki obowiązkowe:
(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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081
ze zmianami – zwana dalej ustawą ooś)

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 ustawy ooś - kartę informacyjną
przedsięwzięcia;
2)
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3)
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej
lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a ustawy ooś;
4)
mapę, 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 ustawy ooś zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a
pkt 1 ustawy ooś; 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 3;
5)
w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art.
72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części
składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II
i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym, 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
ustawy ooś zdanie drugie;
6)
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 publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla
publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, 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, dla inwestycji w zakresie budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i
realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym, dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dla inwestycji w zakresie budowy portu
zewnętrznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w
zakresie budowy portów zewnętrznych;

7)
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej,
wydane 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 ustawy ooś zdanie drugie, z zastrzeżeniem
ust. 1a.
8)
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10
ustawy ooś, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
9)
analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
10)
dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
• 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Klauzula RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z siedzibą przy placu Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka - moich danych osobowych (zawartych
we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym imię, nazwisko, adres) w celu
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 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,
którym
jest
wydawanie
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres: plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka.
2. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora,
3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych;
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych ;
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
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, którym jest wydawanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
.................................................…
Miejscowość, data

…………………………………..
Podpis wnioskodawcy (czytelny)

