………………………………….……….

(miejscowość, data)

................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

................................................................
................................................................
(adres zamieszkania/siedziba firmy)

................................................................
(nr telefonu)*

STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem
Wydziału Ochrony Środowiska
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1) i 3) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
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) wnoszę o udzielenie informacji czy nieruchomości o numerach
działek:
1) ………………………………………… położona w ……………………………….….,
której właścicielem jest ………………………………………………………………...,
2) ………………………………………… położona w ……………………………….….,
której właścicielem jest ………………………………………………………………....,
3) ………………………………………… położona w …………………………….…….,
której właścicielem jest ………………………………………………………………....,
są objęte:
1) uproszczonym planem urządzenia lasu lub
2) inwentaryzacją stanu lasu lub
3) decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną na podstawie
inwentaryzacji stanu lasów.
...................................................
(podpis wnioskodawcy)
Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 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) oraz § 2 pkt 1)
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215,
poz. 1415 ze zm.) za wyszukanie niniejszej informacji należy dokonać opłaty w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) w kasie Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (ul. Mendego 2, 44 – 300 Wodzisław Śląski) bądź przelewem na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzony w Getin Noble Bank S. A. nr 22 1560 0013 2008 5502 0000 0177.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
2.

3.

4.
5.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji czynności administracyjnych w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W pewnym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe również na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, jeżeli istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
możemy również powierzać czasowo podwykonawcom wspierającym nas w realizacji naszych działań, np. podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy
informatyczne. Państwa dane identyfikacyjne przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące
działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym:
iod@powiatwodzislawski.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące m.in. okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, możliwości
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wymogu podania danych i konsekwencji ich niepodania, są dla Państwa dostępne na stronie internetowej
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane/kpa oraz na tablicach informacyjnych w Starostwie.

*opcjonalnie

