
 

 
 

Opoczno, dnia………………………………..………… 
 
 WNIOSKODAWCA  
 
.......................................................  
 
.......................................................  

        pełna nazwa, imię i nazwisko       Burmistrz Opoczna 

.......................................................     ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

.......................................................  
adres  

........................................................  
    telefon kontaktowy, fax, e-mail                          

........................................................  
      Pełnomocnik 

           
                   

WNIOSEK 
O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 

REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 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 środowisko (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1029), wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….na działkach ew. nr ………………………………    

obręb ................................... przy ul………………………………………………., w miejscowości 

……………………………………. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed:  

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
(należy wpisać rodzaj decyzji lub zgłoszeń, określonych w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)  
 

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

          podpis wnioskodawcy 
Załączniki: (właściwe zaznaczyć „x”):  

�  mapa w skali 1:........, 

�  karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egz., 

�  zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej,  

�  załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, 

�  wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na 

który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,  

�  …………………………………………………………………………………………………(pozostałe załączniki zgodnie z art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji       

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)  

 

Formularz wniosku nie jest obligatoryjny 
 



 
 

Informacja do wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 

 
Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a 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 środowisko (Dz. U. z 2022   
r., poz. 1029), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 
projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - 
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 
z 2022 r. poz. 88); 

2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane; 

3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3a. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r.                     
o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku; 

4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji 
na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji 
na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - 
udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

4a. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem                        
i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na 
poszukiwanie                     i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża 
- wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

4b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze; 

5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia                    
27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 
oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, 
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

7. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia                     
26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1912 oraz z 2022 r. poz. 32); 

8. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 672); 

9. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.                   
z 2022 r. poz. 176); 

10. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r.                          
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727); 

11. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.                     
z 2020 r. poz. 2008); 

12. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079); 

13. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia                      
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego                  
w Świnoujściu; 

14. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia                     
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (z. U. z 2021 r. poz. 777, 784                      
i 2333), o ile jest to wymagane; 

15. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972); 

16. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.                           
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

17. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

18. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów 
promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 

19. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655); 

20. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie                                
i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

21. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych; 

22. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany                            
z Zatoką Gdańską; 

23. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; 



 

 
 

24. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy                   
z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; 

25. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - 
Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                       
o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny 
Światowej                    w Gdańsku; 

26. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych; 

27. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu                    
i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 
Królewskiej                   w Warszawie. 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub 
wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

 
Wymagane dokumenty:  

1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu          
w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia 

2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę  
informacyjną przedsięwzięcia 

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, 
obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie 
rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się 
w odległości 100 m od granic tego terenu, działki, na którym w wyniku realizacji, eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się 
w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia                         
w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem 

4. mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych      
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz                      
w zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną 
odległością 100 m, o której mowa w ww. pkt 3; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 
mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w ww. 
pkt 3 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 
prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, 
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz 
strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt. 3 – mapę 
przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe 
przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, o którym mowa w ww. pkt 3 

6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo 
informację o jego braku (nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
m.in. dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności    
w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć 
wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, 
dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na 
podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji       
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na 
podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy  
z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy     
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących) 

7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ 
prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co 
najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię             
i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,    
o którym mowa w ww. pkt 3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. wypisu z rejestru gruntów (….). Jednakże 
w razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentów, o których mowa                   
w niniejszym punkcie, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10 

8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy                    
(tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia 
prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do 
realizacji 



 
 

9. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) – dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 
wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, 
planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej 
cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej 

10. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33 Kpa dołączyć 
oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnika 

11. opłata skarbowa – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1923): 
- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – 205 zł 
- za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł 

 
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Dowód uiszczenia 
opłaty należy dołączyć do wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego 
lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. 
 
Informacje dodatkowe: 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz 
nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, 
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,  

− Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania 
administracyjnego, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opoczno reprezentowana przez Burmistrz Opoczna  

z siedzibą przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2. Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się wyznaczony przez Administratora 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@um.opoczno.pl,                    

tel. +48 44 786 01 66. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań, związanych  

z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego 

rozporządzenia RODO,  jak również w celu archiwizacji. 
4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 

• dane osobowe składających wniosek , imię i nazwisko, adres wnioskodawcy (lub-i) imię i nazwisko 

pełnomocnika, adres -  jako dane obowiązkowe  

• numer telefonu – dane  podawane dobrowolnie, służące wyłącznie uproszczeniu kontaktu z wnioskodawcą   

i przyspieszeniu rozpatrywania wniosku,  

• numer rachunku bankowego z którego wniesiono opłatę skarbową, jeżeli opłatę wniesiono na rachunek 

bankowy Urzędu ,     

• dane osobowe ewentualnych stron postępowania administracyjnego: Imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub adres do korespondencji, numer geodezyjny działki 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały 

zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim  

w Opocznie instrukcją kancelaryjną wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Podane przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

 

          

                                                                   

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

              (data, i  podpis inwestora/pełnomocnika) 
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