
Płock, dnia  .................................

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

imię i nazwisko/ nazwa inwestora

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

adres, nr tel. kontaktowego

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

imię i nazwisko pełnomocnika (oryginał upoważnienia)

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

adres pełnomocnika, nr tel. kontaktowego

Prezydent Miasta Płocka

W N I O S E K

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

dla przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

które zgodnie z § /.........../ ust./ ………/ pkt /..................../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada

2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)

kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie

raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/ może być wymagane2.

Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  będzie  niezbędna  do  uzyskania  decyzji  

/. ...…………………………………………………………………………………………………............................./3

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

podpis wnioskodawcy

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205,00 zł płatna przy składaniu wniosku – gotówką w kasie Oddziału Podatków

i Opłat lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka nr  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Opłata skarbowa – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827  ze zm) o opłacie skarbowej. 



Załączniki:

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1. w  przypadku  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko – 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, sporządzony zgodnie z
art. 66 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na środowisko;  a  w  przypadku  gdy  wnioskodawca  wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy Kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

2. w przypadku przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -  Kartę
informacyjną przedsięwzięcia 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, sporządzone zgodnie z art. 62 a w/w
ustawy;

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie;

4. mapę 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;

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5,
prowadzonych  w  granicach  przestrzeni  niestanowiącej  części  składowej  nieruchomości  gruntowej  oraz
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I,  II  i  III  klasy budowli,  zamiast  kopii  mapy, o której
mowa  w  pkt  3  -  mapę  sytuacyjno-wysokościową  sporządzoną  w  skali  umożliwiającej  szczegółowe
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie;

6. 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;

7. 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;

1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana także dla inwestycji, których nie wymieniono
w w/w rozporządzeniu, a które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na siedliska i gatunki chronione w
ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. W takim przypadku nie powinno się przywoływać tego
rozporządzenia, a jedynie fakt oddziaływania na obszar NATURA 2000. 
2 W  przypadku  przedsięwzięć  wymienionych  w  §  2  w/w  rozporządzenia  należy  wybrać  pierwszą  opcję:
wymagane.  Dla  przedsięwzięć  wymienionych  w  §  3  w/w  rozporządzenia  sporządzenie  raportu  może  być
wymagane.
3 Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r.
O udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko, które będą wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4 Z  reguły  dane zawarte  w karcie  informacyjnej  przedsięwzięcia  załącza się  do wniosku  dla  przedsięwzięć
z grupy II (wymienionych w § 3 w/w rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko dla
przedsięwzięć  z  grupy  I  (wymienionych  w  §  2  w/w  rozporządzenia).  Inwestor  może  również  wystąpić
o określenie zakresu raportu, przedkładając kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie
zakresu raportu.

Zgodnie z art. 13 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  osobowych  „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6.  każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.  podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  na  mocy  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko.


