Wypełnij tylko białe pola
Miejscowość, data

Znak:

Wójt Gminy Stanin
21-422 Stanin 62
WNIOSEK
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dane osobowe
Wnioskodawca
Adres
Telefon
Na podstawie art. 71, 73 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)

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do wydania decyzji :
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Podpis

Załączniki obligatoryjne:
Karta informacyjna przedsięwzięcia / 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 tj. …… egz.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmującej
przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
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.
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.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
Załączniki fakultatywne:
Mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających
na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
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.).
Pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty.

* niepotrzebne skreślić
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, ............................................................................ (imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, do celów prowadzonego
postępowania administracyjnego.

…………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanin z siedzibą w Urzędzie Gminy Stanin,
Stanin 62, 21-422 Stanin.

2. Kontakt z administratorem danych osobowych
Kontakt z administratorem danych: pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Gminy Stanin, Stanin 62,
21-422 Stanin lub poprzez adres e-mail: stanin@stanin.pl.

3. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: pisemnie na adres Urząd Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin,
telefonicznie pod numerem tel. 25 798 11 18 lub poprzez adres e-mail: iod@stanin.pl.

4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) –
dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności zaś realizacji ustawowych zadań urzędu,
wynikających w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa.
W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

5. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Kodeks postępowania
administracyjnego), wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane osobowe
mogą być zbierane od stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych, do
których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.
Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana
wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie
z Kodeksem postępowania administracyjnego.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności
podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane
na podstawie art. 6 ust. 1 RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile
przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności
określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis
szczególny nie stanowi inaczej;
6) prawo do przenoszenia danych.
Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się
przetwarzanie danych, w tym z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy
archiwizacji.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Profilowanie
Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą podlegać
profilowaniu.

11. Prawo wniesienia skargi
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

