
……………………………………………………..    ……………………………..,dnia………………………. 
Imię i nazwisko/nazwa inwestora        miejscowość, data 

………………………………………………..    WÓJT GMINY CIECHANÓW 

……………………………………………….. 
Adres,telefon 

WNIOSEK 

 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Zgodnie z art. 73 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z póżn. zm. zwana dalej ustawą ooś) 
proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Położonego w miejscowości/ ach/ ………………………………………………………………………………………. 

obręb……..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

na działce/łkach nr ……………………………………………………………………………………………………………….. 

zgodnie z granicami przedstawionymi na załączonej do wniosku kserokopii mapy. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna jest do uzyskania decyzji 

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

Kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. z 2016r. poz.71) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… 

  podpis Wnioskodawcy 
  



Załączniki:   

1. poświadczona przez Starostę Ciechanowskiego kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który ta inwestycja będzie 
oddziaływać; 

2. 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; 

3. 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, z zastrzeżeniem, 
że przy liczbie stron postępowania powyżej 20: 
- przy obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wypis z rejestru przedkłada się 
wraz z raportem, 
- dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko wypis przedkłada się w terminie 
14 dni od dnia, kiedy postanowienie stało się ostateczne, 
- dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 4-5 ustawy 
ooś oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I,II,III klasy budowli, wypis z rejestru nie jest 
wymagany; 

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

5. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art.66 i 67 ustawy ooś, a w 
przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś- kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 

6. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę 
informacyjną przedsięwzięcia; 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i 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. 

7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 
- za wydanie decyzji 205,00 PLN, 
- 17,00 PLN za pełnomocnictwo (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U z 
2018r.poz.1044 ze zm.) do kasy urzędu lub na konto BS Płońsk O/Ciechanów 51 8230 0007 3000 5019 
2000 0001; 

8. w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna podpisana klauzula informacyjna RODO. 
 

  



Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej 
RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną pod 
adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w 
celu realizacji zadań Wójta Gminy Ciechanów jako organu administracji; 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy 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 2018r. poz. 2081 z póżn. zm.) Podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest 
przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź 
stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w szczególności 
rozporządzeniem 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, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z 
wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

10) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, niektóre 
przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

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

(data i podpis) 


