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

   
                    wnioskodawca                                     miejscowość, data 

 

……………………………………………   
                           adres  

 

…………………………………………… 

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie  

                                                                                     ul. Kościuszki 16  

  99-300 Kutno 

 
 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

 
          Zgodnie z art. 8 i art. 9 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) wnoszę o udostępnienie informacji  

w następującym zakresie:  

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

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

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

Udostępnienie informacji będzie polegało na (zaznaczyć właściwe):  

1) wglądzie do danego dokumentu w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Kutnie, 

2) sporządzeniu kopii dokumentów, 

3) skanowaniu dokumentów 

4) innym: 

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

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

Forma przekazania informacji (zaznaczyć właściwe): 

1) przesłanie informacji pocztą na adres: 

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

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

2) odbiór osobiście przez Wnioskodawcę, 

3) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres (o ile specyfika dokumentu na to pozwala,  

w przeciwnym wypadku na piśmie): 

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

 

................................................... 
                        podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 

reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą 

udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko tj. wydawanie informacji o środowisku i jego ochronie, podawanie danych ma charakter 

obligatoryjny. 

5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy 

wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą 

być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

7. Przewidywani odbiorcy danych: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, urzędy gmin, urzędy miast, osoby prawne 

oraz osoby fizyczne. 

8. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że 

przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

 

 
 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                      (data, podpis) 

 
 

 

*Rozporządzenie 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) 

 


