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      BURMISTRZ GRYFIC 

 

Wniosek 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 

 

Na podstawie art. 8 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 (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),  proszę o udostępnienie 

informacji o środowisku: 

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

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

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

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

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

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

Forma udostępnienia informacji:*  

        wgląd do dokumentu w siedzibie,  

        kopia dokumentu w postaci papierowej,  

        kopia dokumentu w postaci skanu,  

ychprzesłanie zestawienia dokumentów/dan  

danych kopia /dokumentów na nośniku, 

            CD/DVD/pendrive/karta pamięci, inne 

  

Forma przekazania informacji:* 

      odbiór osobisty 

      przesłanie informacji pocztą 

      przesłanie informacji drogą elektroniczną (e – mail wnioskodawcy) 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie 

informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2089). 

 Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

Dopuszcza się przedłużenie tego terminu do dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. 

 Zgodnie z § 5 cyt. rozporządzenia za przesłanie kopii dokumentów drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej 

w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ 

administracji i wnioskującego za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej. 

Uwagi:  

*  właściwe pole proszę zakreślić X 

 

       …................................................................... 
                      (podpis wnioskodawcy 



 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA GRYFICE z siedzibą Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, z 

którą można się kontaktować pisemnie na adres siedziby, przez adres e-mail: urzad@gryfice.eu bądź telefonicznie pod 

numerem: 48 91385 32 00; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@urzad.gryfice.eu  bądź 

telefonicznie, pod numerem: 48 91 385 32 00 lub 48 91 385 32 59; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  z instrukcją  kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa art 8 oraz art. 12 ustawy z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).  
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