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Załącznik nr 3  

do uchwały nr VI-65/2021 

Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 24 marca 2021 r. 
 

Szanowni Państwo! 

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu ochrony środowiska dla 

powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025, przygotowany został specjalny formularz uwag 

do projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025. 

Po zapoznaniu się z projektem Programu, umożliwiamy Państwu wprowadzenie uwag 

i sugestii do przygotowanego dokumentu. 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU 

WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2021-2025 

 

Lp. 

Część projektu 

Programu, do 

której odnosi się 

uwaga 

(np. rozdział, obszar 

interwencji, cel) 

Numer 

strony 

Treść uwagi 

(propozycja zmiany) 
Uzasadnienie 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Pozostałe uwagi: 
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informacje o zgłaszającym uwagi:  

Imię i nazwisko  

Ew. Reprezentowany podmiot / instytucja  

e-mail  

telefon  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla 

potrzeb konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu 

wołomińskiego na lata 2021-2025, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

 

……………………………. 
(podpis) 

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:  

Powiat Wołomiński 

Ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

z dopiskiem „Konsultacje POS 2021-2025” 

lub na adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl 

 

Starostwo Powiatowe w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 jako 

administrator Pani/Pana podanych danych osobowych informuje, że podanie danych jest 

dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. Dane mogą zostać udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Wołominie 

innym podmiotom. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) i 

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: 

iod@powiat-wolominski.pl. Dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 10 lat. Ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
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