………………………………………

Wieluń, dnia ……………….

imię i nazwisko/ nazwa inwestora
………………………………………………
adres

Urząd Miejski w Wieluniu

………………………………………………
imię i nazwisko pełnomocnika ( upoważnienie )
………………………………………………..
adres

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
dla przedsięwzięcia polegającego na …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………. …….
Podpis wnioskodawcy

Załączniki obowiązkowe:
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej (5 egzemplarzy)
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną
Przedsięwzięcia, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej (od 4 do 5 egzemplarzy w zależności od rodzaju
przedsięwzięcia)
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich oraz zaznaczonym obszarem, na który
będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 205 zł
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w
Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez
przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
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