
…………………………………….                                    Lipka, dnia ...................................................... 
imię i nazwisko / nazwa inwestora 
 

……………………………………………… 

Adres  
 

……………………………………………… 

 nr telefonu (*) 
(*) dane podawane dobrowolnie 

 
 

 

 

Wójt Gminy Lipka 

  ul. Kościuszki 28   

    77-420 Lipka 
 

 

W N I O S E K  
O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH 

 
 

dla przedsięwzięcia polegającego na………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 

 

   .......................................................................... 
         Podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki obowiązkowe: 
 

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmującej przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

2. mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym 

terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust . 3a zdanie 

drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione   w art. 74 ust. 1 
pkt 4 ustawy ooś  mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej; 

3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. ooś, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) – w czterech (4) egzemplarzach wraz         
z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

4. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ooś, (dla przedsięwzięć 
wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w 

czterech (4) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;  

5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla 
przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska); 

6. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:      205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;        

     17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. 

            
Inne załączniki: 

 

1.  ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

.......................................................................... 
Podpis wnioskodawcy/ów  

 

 



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

         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) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem 

danych osobowych jest Wójt Gminy Lipka. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na 

stronie Urzędu Gminy w Lipce www.gminalipka.pl. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres    

e-mail: biuro@iodopila.pl. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 

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

                                                                 data                                                (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

 
 
 

 


