Strzeleczki, dnia...........................................
Wnioskodawca:

..........................................
Imię, nazwisko lub nazwa

..........................................
..........................................
Adres

……………………………..
Tel. kontaktowy

Wójt Gminy Strzeleczki
Rynek 4
47-364 Strzeleczki
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
dla przedsięwzięcia polegającego na:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
planowanego do realizacji na działce …………………obręb ew…………………………………….,
które zgodnie z §........ ust. ……… pkt …….. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące zawsze /
potencjalnie* znacząco oddziaływać na środowisko.

....................................................................
Podpis wnioskodawcy
*

o
o
o
o
o
o
o
o

niepotrzebne skreślić

W załączeniu przedkładam**:
kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) (wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nośniku danych) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz.) (wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym nośniku danych) - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko;
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem w formie elektronicznej;
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł;
pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za jego udzielenie)
podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

** zaznaczyć właściwe
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Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Gminy Strzeleczki
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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):


Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,



Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew.
106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl



Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę
Strzeleczki



Celem zbierania danych osobowych jest:


realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,



jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;



jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;



Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy Strzeleczki.



Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.



Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,



Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,



Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Państwa narusza przepisy 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,



Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,



Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

………………………………………………………….
(Potwierdzenie zapoznania się z treścią)
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