Olesno, dnia ………….…………………

………………….……………..
(imię i nazwisko)

.………………………………..
…………………………………
(adres)

………………………………..
(telefon)

Burmistrz Olesna
WNIOSEK O PRZENIESIENIE
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wnoszę o przeniesienie ostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .........................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(nazwa przedsięwzięcia)

Nr : …............................................... z dnia …...................................... wydanej przez Burmistrza Olesna,
Dla………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

Na rzecz …………………………………………………………………………………………..…….
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy)

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

……………………………………………
podpis wnioskodawcy
lub osoby przez niego upoważnionej

Do wniosku załączam:
1) oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji
na rzecz innego podmiotu (verte),
2) oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków
zawartych w decyzji ( verte),
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 105 zł,
5) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych
znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem:
http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana:
Ja .................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

oświadczam,
że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr ………………………
z dnia ……………………………….……… wydanej przez Burmistrza Olesna
dla ……………………………………………..……………………………………………………….
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

na rzecz …………………………………………………………………………………...……………
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

……………………………….…………
( czytelny podpis )

Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce inwestora:

Ja ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

oświadczam,
że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr………………
z dnia …………………………..…….... wydanej przez ……………………………………………..…
(wymienić organ, który wydał decyzję)

Dla …………………………….…………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

……………………………………….…
( czytelny podpis )

