
…………………………
                                                                                                                           (miejscowość i data)
…………………………………………………
               (nr rejestru organu)

Wnioskodawca:

.……………………………. ……………………......

……………………………………………………….
       (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

     Wójt Gminy Rudna
           ul. Plac Zwycięstwa 15 

                                                    59-305 Rudna

WNIOSEK
O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Na podstawie art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku udostępnieniu
informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  283  ze  zm.)  wnoszę
o  przeniesienie  ostatecznej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację
przedsięwzięcia:

……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i rodzaj przedsięwzięcia)

wydanej przez……………………………………………………………………………..………...

znak:…………………………………………… z dnia ……………………………….....………..

dla…………………………………………………………………….……………………………..
(wymienić dotychczasowego inwestora)

które ma być/jest realizowane na działce o numerze ewiden. ……………………………………...

……………………………………………………………………… obręb ……………………….

na rzecz……………………………………………………………………………......…………….

…………………………………………………………………………….……………………...
(wymienić podmiot na rzecz którego przenoszona jest decyzja, adres, telefon)

Jednocześnie oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki wynikające z decyzji

znak :………….…….……….……….….……….……………….z dnia……………………..…...

zmienionej decyzją znak:…………….……………………..……. z dnia ………………………..

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

Załączniki:
1) Zgoda na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
2) Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
3) Dowód opłaty skarbowej w wysokości  105 zł. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie strony. 



Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących 

Administrator danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Cele przetwarzania Podstawa prawna

5 lat

5 lat

Archiwizacja danych 5 lat

Odbiorcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Obowiązek podania danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 
Rudna

iod@rudna.pl, 728706901, 667941610

Czas 
przechowywania 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, wydanie 
zezwolenia / postanowienia

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw.:

O przeniesienie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

1. Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:
•NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7, Tel. 
768358801
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
4. Wody Polskie

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 
przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia oraz rozpatrzenia 
wniosku oraz wydanie zezwolenia / postanowienia w związku z 
przedmiotową sprawą


