
BOŚ-56 

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

……………………………………………….. 

 
……………………………………………….. 

Adres 

 

……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy/e-mail 

Starosta Myśliborski 
ul. Północna 15 

74-300 Myślibórz 

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1 

 

 

Na podstawie art. 8, 9 i 12 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

proszę o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Forma udostępnienia informacji:* 

□ wgląd do dokumentu w siedzibie 

□ kopia dokumentu 

□ inne: 

Forma przekazania informacji:* 

□ przesłanie informacji pocztą 2 

□ odbiór osobisty 

□ przesłanie pocztą elektroniczną na adres: 

 

………………………………………………………….             ………………………………………………… 
                              (o ile specyfika dokumentu na to pozwala) 

 
 

 
 

…………………………………………………….. 

Miejscowość, data 
……………………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 
 

 

*Uwagi: proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
 

l Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji  

o środowisku. 

2 Zgodnie z § 5 cyt. Rozporządzenia, za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę  

w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora ustalonego wspólnie przez 

właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej. 



BOŚ-56 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) 

Starosta Myśliborski informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Myśliborski. Z Administratorem można kontaktować się 

za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, za pośrednictwem faxu pod numerem (95) 

747-20 21, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych – Panią Eweliną Szóstką w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu następuje za 

pomocą adresu e-mail: iod@powiatmysliborski.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO, w oparciu o udzieloną zgodę.  

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu innym odbiorcom: 

− na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

− z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,  

− o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

− w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

(w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa), do czasu cofnięcia zgody lub przez 

okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów przetwarzania. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów 

przetwarzania; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Myśliborzu. 
 

 

………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer 

telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem. 
 

 

………………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

mailto:starostwo@powiatmysliborski.pl
mailto:iod@powiatmysliborski.pl

