Małomice, dnia …..............r.
….....................................................
imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy

….....................................................
….....................................................
Adres

….....................................................
nr telefonu kontaktowego

….....................................................
imię i nazwisko pełnomocnika

….....................................................
Adres

….....................................................
nr telefonu kontaktowego

BURMISTRZ MAŁOMIC
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice

WNIOSEK
o udostępnienie informacji o środowisku
Na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zwracam
się
z
prośbą
o
udostępnienie
informacji
w
następującym
zakresie: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................
Szczegółowy zakres danych:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dodatkowe informacje, które umożliwią identyfikację danych:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Sposób i forma udostępnienia informacji:
 poprzez dostęp (wgląd) do dokumentów w siedzibie,
 poprzez przekazanie kserokopii,
 poprzez zeskanowanie dokumentów,
 w formie elektronicznej.
Forma przekazania informacji
 przesłanie informacji drogą pocztową,
 odbiór osobisty przez wnioskodawcę.

..........................................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
Proszę zakreślić właściwe pole
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za
udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215 poz. 1415).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Małomicach z siedzibą przy plac Konstytucji 3 Maja 1, 67320 Małomice.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku dotyczącego udzielenia informacji o środowisku
i jego ochronie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane
z realizacją celów przetwarzania lub organy państwowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane,
w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane mogą być przekazane dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dalszym podmiotom przetwarzającym.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

