…………………………
(miejscowość i data)

Wnioskodawca:
……………………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
(adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy)

……………………………………………………….
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo
WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu
Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwracam się z prośbą
o przeniesienie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i rodzaj przedsięwzięcia)

wydanej przez Wójta Gminy Czernikowo
znak:…………………………………………… z dnia ……………………………….....………..
dla…………………………………………………………………….……………………………..
(wymienić dotychczasowego inwestora)

które ma być/jest realizowane na działce o numerze ewid. ……………………………………...
……………………………………………………………………… obręb ……………………….
W miejscowości……………………………… na rzecz………………………………………….
…………………………………………………………………………….……………………...*
(wymienić podmiot na rzecz którego przenoszona jest decyzja, adres, telefon)

……………………………………………
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przeniesienie
decyzji na rzecz Wnioskodawcy;
2. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, że przyjmuje wszystkie warunki
zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu;
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 105,00 zł. W przypadku prowadzenia sprawy przez
pełnomocnika Inwestora – oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o
ochronie osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul.
Słowackiego 12.
2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych iodo@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych.
4) Pani/Pana
dane
osobowe
nie
będą
przekazywane
do
państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
archiwalną sprawy.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny
dotyczący ochrony danych osobowych

…………………………………………….
miejsce i data

……………………………………
podpis

