Załącznik Nr 1 do Karty OŚ/03
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

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

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

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

(miejscowość i data)

................................................…………….........
(dane wnioskodawcy)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
ul. Bolesława Chrobrego 34
47 – 330 Zdzieszowice
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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, ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Sposób i forma udostępnienia informacji:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………

....................................................................
Podpis Wnioskodawcy

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w
formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze
publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
Wysokość opłat określają: art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za
udostępnianie informacji o środowisku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że w celu podejmowania czynności związanych z wnioskiem o udostępnienie
informacji o środowisku i jego ochronie, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na
podstawie obowiązujących aktów prawnych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza
Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34. Jeśli to nie Ty przekazałeś
nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania
wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych identyfikacyjnych i adresowych. W celu uzyskania
informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych skontaktuj
się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez e-mail: iod@zdzieszowice.pl. Wszystkie informacje, których
przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl w zakładce
Dane osobowe. Możesz je także uzyskać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.

