
DRUK RO-18/1 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

……………………………………………… 
Imię i nazwisko / Nazwa instytucji 

……………………………………………… 
Adres / siedziba 

……………………………………………… 
Nr telefonu 

Starostwo Powiatowe w Kielcach  

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska  

ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 
 

Na podstawie art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  

3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zwracam się z prośbą 
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie: 

 
ZAKRES INFORMACJI: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI *: 

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie   kserokopia    pliki komputerowe 

 inny……………………………………………………………………………………………..……. 

 

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI **: 

poczta elektroniczna,   adres e-mail:……………………………… 

listownie,     adres:……………………………………...** 

odbiór osobisty 

 

 

 

…………….…………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

UWAGI: 
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem; 

** wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej. 



W zawiązku z realizacją wymogów art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Administrator informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane 

przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku 

pytań dotyczących przetwarzania danych może Pani skontaktować się Inspektorem Ochrony 

Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl  

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań 

wynikających z ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 2000) oraz ustawy z dnia 3.10.2008 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 2022 r., poz. 1029 ze zm.).       

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, 

aby Administrator mógł realizować zadania (udzielenie odpowiedzi). Niepodanie danych 

będzie skutkowało niemożnością realizacji powyższych zadań. 

4. Przysługuje Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 

usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa. 

5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, a następnie z zastrzeżeniem okresu przechowywania danych 

osobowych przewidzianych przez przepisy prawa (archiwizacja).  

6. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez 

Administratora, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora. 

7. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Panią zgody. 

8. Administrator nie przetwarza Pani danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie przekazuje Pani danych 

osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 

 

Podpis:.......................................................... 

 

mailto:iod@powiat.kielce.pl

