
WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 
Ochrona Środowiska 

 
 

 

 

 
 

Pieczęć wpływu do urzędu 

Tel.: 075 732 32-21 do 23 

Fax: 075 735 17-83 

E-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 

Filia w Bolesławcu 

ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec 

Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010 

 

…….…….…………………, dnia ……………………….....………..... 

Nr rejestrowy: ……………………………………………………… 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko  
 

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

 

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

 

Telefon………………………………………………………………………….……………………..………………(opcjonalnie) 

Na podstawie art. 8 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 zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji 

w następującym zakresie:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sposób i forma udostępnienia informacji:*  

       Kserokopia  

       Inne (jakie ...................................................................................................................................................................................................) 

 

Forma przekazania informacji:* 

        Przesłanie informacji drogą pocztową na adres …………………………………………………………………………………………………….. 

        Przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………………………………………………………………..… 

        Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko) 

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

* proszę zakreślić właściwe  

Opłatę za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie naliczana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz.U. z 2010r., poz. 1415 ze zmianami). 
 
Miejsce składania dokumentów:  
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 



 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej  z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ GMINĘ BOLESŁAWIEC 

Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą                 
w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

Inspektor Ochrony Danych W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.  
Z inspektorem możesz się skontaktować:  

 telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789 

 pisząc e-mail na adres urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Cel przetwarzania Twoich danych 

osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu rozpatrzenia wniosku                         
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres              
w celu umożliwienia wykonywania przez Gminę Bolesławiec ustawowych zadań 
publicznych realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in.: 
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu  
i adresu e-mail, na podstawie Twojej wyraźnej zgody, w celu wyjaśnienia treści 
wniosku bądź przesłania odpowiedzi na wniosek, którą możesz wycofać                        
w dowolnym momencie. 

Okres przechowywania Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku 
po zakończeniu Twojej sprawy. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane 
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych 

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wycofania zgody, 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 
    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
    w formie profilowania. 

 

Prawo wycofania zgody Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres są wymagane ustawowo                           
i Twoim obowiązkiem jest ich podanie. Konsekwencją niepodania ww. danych 
osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy. 

Twoje dane osobowe w postaci nr telefonu i adresu e-mail są przetwarzane na 
podstawie zgody w celu ustalenia wyjaśnienia treści wniosku bądź przesłania 
odpowiedzi na wniosek. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 
przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez pisemny wniosek złożony  
w Urzędzie Gminy Bolesławiec. 

Prawo wniesienia skargi  
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


