
Grębocice, dnia………………………. 

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

imię i nazwisko / nazwa inwestora 

 

…………………………………. 
adres  

…………………………………. 
 nr telefonu (*) 
 

 

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

...................................................... 
adres  

...................................................... 
nr telefonu (*) 
(*) dane podawane dobrowolnie 

 

 

Wójt Gminy Grębocice 

ul. Głogowska 3 

59-150 Grębocice 

 

 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na……………………………………………………………………..…………………. 

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

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

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

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

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

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

 

.......................................................................... 
         Podpis wnioskodawcy 

(czytelny) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Załączniki obowiązkowe:  

1. 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 zdanie drugie tj. obszar przez który rozumie się: 

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od 

granic tego terenu; 

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone 

standardy jakości środowiska, lub 

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w 

zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.  

2. 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 zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa 

w ust. 3a pkt 1; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej wymienionej 

w pkt 1; 

3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 

pkt 1 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, dla których raport o 

oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) – w trzech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w 

formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (4 egzemplarze);  

4. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a 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, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla 

których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w (4) egzemplarzach wraz z 

jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych ( 4 egzemplarze);  

5. 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 zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a. (Jeżeli 

liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie 

wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać 

inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba 

stron postępowania przekracza 10). 

6. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace 

takie przewidziane są do realizacji; 

7. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  

8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:  

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. płatne z góry, na rachunek 

organu:  

 

Urząd Gminy Grębocice 

Referat Finansowy – opłata skarbowa 

 

nr rachunku  

57 8669 0001 0170 0002 2000 0055 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie przez Urząd Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59 - 150 

Grębocice numeru telefonu w celach kontaktowych związanych ze złożonym wnioskiem. 

………………………….……………. 

Data, podpis osoby składającej wniosek 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 Grębocice, 

tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

(IOD): Tomasz Wadas; e – mail: iodo@amt24.biz, tel.: 76 300 01 40 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych 

związanych z w/w wnioskiem. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa 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, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego,  a także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez 

okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, 

prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-913 Warszawa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

mailto:iodo@amt24.biz
tel:76

