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.........................................................................           ............................., dnia....................... 
                miejscowość 
imię i nazwisko / nazwa inwestora      

.........................................................................            
adres         
NIP..............................................................................................                                                                                         

nr telefonu kontaktowego
1
 ............................... ........................... 

 
 
  

 

Wójt Gminy Łomazy 
Plac Jagielloński 27 
21-532 Łomazy 
tel.:  83 3417 003, fax: 83 3417 021                            
mail: ug@lomazy.pl 

 
 
                   

 

W N I O S E K   

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* 

 

Na podstawie art. 71, 73, 75 ust.               pkt                 lit.             ustawy z dnia 3 października 2008 r., o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

w ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwracam się z 

wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 
 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. 
U. 2016 r., poz. 71) 

 

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

                                                           
1
 pole wymaga udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych, zawartych w wypełnionych dokumentach jest Wójt Gminy Łomazy. 

Dane osobowe są pozyskiwane celem realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) i  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). i będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz przechowywane zgodnie z 

instrukcją archiwalną (kat. B 10). Brak podania niezbędnych informacji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. 

Wyjątek stanowią dane, na które podmiot udziela odrębnej zgody, a ich wypełnienie usprawni realizację wniosku. 

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora danych z wykluczeniem państw trzecich. 

 

Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych ich weryfikacji, sprostowania, uzupełnienia oraz cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych, o ile taka była wymagana, a w przypadku stwierdzenia niezgodności w 

przetwarzaniu danych ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub 

organu nadzorczego. 

 
          -   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych teleadresowych 

 
 
 
 

......................................................... 
 podpis wnioskodawcy 
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Załączniki: 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko - 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 
 

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli 
został  uchwalony lub informacja o jego braku. 
 

3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmującej     
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz 
obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
 

4. 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 mapy w formie elektronicznej. 

 
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe 

przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz 
obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

 
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. 

 
7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 

polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 
realizacji. 

 
8. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). 
 

9. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty. 
 
      10.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji - 205 zł  
           17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 
             płatne w dniu składania wniosku 

 
11.Oświadczenie o współfinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu się o środki z            

funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej dot. planowanej 
inwestycji. 
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………………….                         ……..…….., dnia ……………..201…r. 
(dane wnioskodawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA
1
 

 
 
 

Oświadczam, iż w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

(nazwa przedsięwzięcia) 

o nie będę starać się o dofinansowanie jego realizacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej
2
, 

o planuję starać się o dofinansowanie jego realizacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej
2
, z 

Funduszu ….............................................................................................    

(nazwa Funduszu Europejskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego) 

 

 

        …………………………….. 

                (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 oświadczenie należy załączyć do wniosku, składanego przez jednostki samorządu terytorialnego, do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, oraz do wniosku składanego przez 
wnioskodawcę przy ubieganiu się o wydanie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która 
wymaga zaopiniowania lub uzgodnienia dokonanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska 
w Lublinie. 
2
 zaznaczyć właściwe pole 

 
 
 
 


