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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: ………………………………………… 

 

ZGŁOSZENIE STWIERDZENIA OBECNOŚCI IGO W ŚRODOWISKU 
 

ZGŁASZAJĄCY 
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa  
 
………………………………………………………………………………….………………………………………………...………………..…………… 
 
.…………………………………………………………………………………………………………….……………………….………….…………….…. 
 
Adres……………………………………………………….…………………………………………...………….…........…...………..…………………… 
 
Telefon……………………………………………………Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

Nazwa IGO stwarzającego 

zagrożenie dla Unii 

Liczba okazów 

IGO w [szt.] 

Powierzchnia 

zajmowana 

przez IGO                 

w [m2] 

Miejsce i data stwierdzenia IGO w środowisku 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Nazwa IGO stwarzającego 

zagrożenie dla Polski 

Liczba okazów 

IGO w [szt.] 

Powierzchnia 

zajmowana 

przez IGO                 

w [m2] 

Miejsce i data stwierdzenia IGO w środowisku 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO 
(Imię i nazwisko) 

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

Załączniki: 
1. Fotografia potwierdzająca obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski, w przypadku 

gdy została wykonana. 
 
Miejsce składania dokumentów:  
Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA dla zbioru postępowanie administracyjne – 
 Zgłoszenie stwierdzenia obecności IGO w środowisku 

Administrator Danych Osobowych Administratorem Pana/Pani 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 danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 
Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., art. 15 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia  
11 sierpnia 2021r. o gatunkach obcych. 

Odbiorcy danych osobowych Odbiorą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

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

Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od stycznia 
kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy. 

Dostęp do danych osobowych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Skarga do UODO Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan,                                
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Zobowiązanie do podania danych osobowych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Bolesławiec. 

Przetwarzanie danych w sposób 
zautomatyzowany 

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

 


