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Janów …………………….

………………………………

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WÓJT GMINY JANÓW

Proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na budowie………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Budowa będzie zlokalizowana na działce ………………………………………………………………………………………….
Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania) :
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie – 4 sztuki;
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia– 4 sztuki;
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę
informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 4 sztuki;
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia
przedkłada się w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na
informatycznych nośnikach danych.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa
zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
……………………………………

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy
Janów informuje że:
1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy
Janów. Adres Urzędu Gminy Janów:
16-130 Janów, ul. Parkowa 3, tel.: 85 721 62 88.
2.Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych – Robert Stańczyk, tel. 791-650-517; adres e-mail:
kontakt@odoline.pl
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są na cele wymienione w ustawie z dnia 17 maja
1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
(t .j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z (kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i
związków międzygminnych, umowy o dofinansowanie zawartej między
beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania
dokumentacji projektu do celów kontrolnych
itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o
którym mowa w ust. 3. Niepodanie
danych osobowych wskazanych we wniosku, może spowodować pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

Podpis wnioskodawcy

