
 

Wrocław, 16.12.2020 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)., w związku 

z art. 74a ust. 2 ww. ustawy oświadczam, że: 

 

❑ ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na 

kierunkach związanych z kształceniem w obszarze: 

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych, 

b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, 

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, 

górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, 

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych. 

  

❑ ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia 

pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadam co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na 

środowisko, lub byłem co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów 

przygotowujących prognozy oddziaływania na środowisko. 

 
Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

(podpis autora prognozy oddziaływania na 

środowisko, a w przypadku zespołu autorów - 

kierującego tym zespołem) 

 

 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Prognozy oddziaływania na środowisko dla 
projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2020-2030. 

 

  



Imię, nazwisko i podpis kierującego zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków 
zespołu autorów zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 
zm.) 
 
 
 
 

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

(Imię, nazwisko oraz podpis autora prognozy 

oddziaływania na środowisko oraz kierującego 

tym zespołem) 

 


