
………………………………………..                                                             ….……………,dnia……….. 
Dane wnioskodawcy(nazwa inwestora) 
 
……………………………………….. 
Adres 
 
……………………………………….                                                             Wójt Gminy  
Nr. telefonu kontaktowego                                                                                   Irządze       
    
 
Do wniosku należy dołączyć:       

1. w przypadku przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko –
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz. wraz z zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), a w przypadku gdy 
wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 − kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; ( 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na 
informatycznych nośnikach danych) 

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na            
środowisko – kartę informacyjną ( 4 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej  na 
informatycznych nośnikach danych) 

3. poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmujący 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 
obszar, na których będzie oddziaływać przedsięwzięcie 

4. dla przedsięwzięć na 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 

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

 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Nazwa przedsięwzięcia : ………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

polegającego na : ………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 
 

……………………………………......   
(podpis wnioskodawcy/ inwestora)           

 

 
 
 
 



 
Karta informacyjna przedsięwzięcia  

 
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 
 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą 
roślinną 

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

3. Rodzaj technologii 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii 

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



6. Rozwiązania chroniące środowisko 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

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

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

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

………………………………. 
 podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE NUMERU TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO/STACJONARNEGO DO CELÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ  

 
NR TELEFONU: …………………………………………………… 
NINIEJSZYM 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celu komunikowania się  zgodnie z art. 7 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. 
 
 
Data……………………………                           Czytelny podpis……………………………………... 
 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW 
 
 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 
119, s.1/ informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Irządze reprezentowana przez 
Wójta  Gminy  Irządze z siedzibą 42-446 Irządze 124.  
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska  
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com 
 
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 
Gminy - na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
 
6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 
inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) 
jest obligatoryjne. 
 


