
Zał. nr 1

WNIOSKODAWCA                                                                                 Biała, dnia .…..............……….
........................................................
pełna nazwa, imię i nazwisko

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

........................................................
adres 

........................................................                                       
  telefon kontaktowy, fax., e-mail                                                                                       Burmistrz Białej 
                                                                                                                 ul. Rynek 10 

                                             48-210 Biała

Wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73  ust.  1 i art.  74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1235  ze  zm.)  wnoszę  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
……….................................................................................……………..............................................................

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

na  działkach  o  nr  ew.  .............................  w  obrębie  miejscowości  ...................................................  przy

ul.  ....................................................  w ...................................  gminy Biała  w granicach oznaczonych linią

ciągłą i literami/cyframi ........................ na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1: ........... Jednocześnie na

tej  samej mapie  liniami przerywanymi i  literami/cyframi .............................  zaznaczono obszar,  na  który

będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

..................................................
podpis wnioskodawcy             

 Załączniki:

1. mapa w skali 1: ........
2. karta informacyjna przedsięwzięcia, zgodna z art. 62a i art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko / raport  o
oddziaływaniu na środowisko /

3. wypis z ewidencji gruntów

Klauzula informacyjna:

Urząd Miejski w Białej, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) 
informuje, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko;



3. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w ustawie o 
ochronie danych;

4. podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą klauzulą informacyjną                           

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

                                                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej, podmiot składający 
wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (dowód zapłaty może mieć formę wydruku 
potwierdzającego dokonanie operacji bankowej)

Wypełnia pracownik urzędu

1. Kwota uiszczonej opłaty skarbowej  ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
                 data uiszczenia opłaty skarbowej,  imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis 

2. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód opłaty został zwrócony po uprzednim zamieszczeniu
na nim adnotacji zgodnie z § 3.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r.

…………………………………………………………………………………………………………………..
Nr pokwitowania lub nr rachunku bankowego na który dokonano wpłaty, data uiszczenia opłaty skarbowej,  imię i 
nazwisko, stanowisko służbowe, podpis


