
Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy:  

……………………………………………….. 

Adres: ……………………………………… 

………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………. 

NIP …………………………………………. 

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 
ul. Jasna 1 
37-600 Lubaczów 

 
WNIOSEK  

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

Na podstawie art. 8,9 i 12 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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) proszę o udostępnienie 
informacji o środowisku i jego ochronie w następującym zakresie: 
(należy wskazać szczegółowy zakres danych) 
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

1. FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI (proszę zaznaczyć właściwe pole): 
 dostęp (wgląd) do informacji w siedzibie urzędu 
 kserokopia czarno-biała 
 kserokopia kolorowa 
 pliki komputerowe -  RODZAJ elektronicznego nośnika danych:  

 dyskietka 
 płyta CD 
 płyta DVD 

2. FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI (proszę zaznaczyć właściwe pole):  
 Odbiór osobiście przez Wnioskodawcę w siedzibie Urzędu 
 Przesłanie pocztą na wskazany adres 
 Przesłanie plików pocztą elektroniczną na adres e-mail:  ................................................................ 
(o ile specyfika dokumentu na to pozwala) 

 
 
 
………………………………..                                               ………………………………………………… 
(miejscowość, data)  

(podpis Wnioskodawcy) 

UWAGI: 

1. Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 
Dopuszcza się przedłużenie tego terminu do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. 

2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub 
danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 12 listopada 2010r.  r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010 Nr215, 
poz. 1415 z późn.zm.). 

3. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym 
wykazie jest bezpłatne.  



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej ,,RODO” 

oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) i zrozumiałem(am), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Lubaczowski z siedzibą  

w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

2. Z administratorem danych osobowych mogę się kontaktować poprzez adres mailowy: 

starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres mailowy: 

justyna@ciechanowski.net.pl, pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO), wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 e) RODO), realizacji zawartych umów  

(art. 6 ust. 1 b) RODO). 

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące 

usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia. 

6. Dane osobowe będą przetwarzanie na czas wydania dokumentu, przez okres wskazany 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem 

akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora. 

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO we wniosku o 

udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie, wynika z obowiązku zawartego 

w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych 

osobowych może być np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

10. Moja dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

……………………………. 

                                                                                                                                              (data i podpis) 


