………………………………………………………….…….
imię i nazwisko / nazwa inwestora

Radom, dnia ...................................

……………………………………………………….…...…
Adres i nr telefonu
……………………………………………..……..………..
imię i nazwisko pełnomocnika
....................................................................
Adres i nr telefonu

Prezydent Miasta Radomia
Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. J. Kilińskiego 30
26-600 Radom

WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
dla przedsięwzięcia polegającego na...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do (właściwe podkreślić) :
•
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
•
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
oraz jest wymienione w § ............ ust .............. pkt ......................... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.71).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................

(Należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń określonych w art. 72 ust.1 i 1a 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 ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

..........................................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki (wymienić)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
ul. Kilińskiego 30
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- art. 8-12, 16, 21-26, 59-61 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 środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.)
jest obligatoryjne.

