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………..………………………...….                                        Brzesko, dnia ..................................... 
imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy 
 

………..………………………...….  
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 Miejski w Brzesku  
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Głowackiego 51 
32-800 Brzesko 

 
 

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

 
 

dla przedsięwzięcia pn.:……………………...…………………………………..……………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 



Strona 2 z 2 

 

 
 
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 2020 r. poz. 283 – 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; Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się 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) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia; kartę 
informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się 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. 

3) poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na 
którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś;  

4) mapa, 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. 3a 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 ustawy ooś; 

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 ustawy ooś.  

6) 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;  

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. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Brzesku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Szczurowa nr: 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004. 
 

 
I N F O R M A C J E  O  P R Z E T W A R Z A N I U  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Brzesku , 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, reprezentowany przez 

Burmistrza Brzeska. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Brzesku  w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów 
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) , ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 10  lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co 
do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  

i Islandię). 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3. 
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego,  
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj.: pozostałe strony postępowania, podmioty działające  
w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa. 

 
 
 
 
.................................................................. 
                Miejscowość, data 

     ...................................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

