FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BOCHEŃSKIEGO
NA LATA 2021-2024 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027)

Szanowni Państwo!
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 03.10.2008 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 2020 r. poz. 283 ze zm.), Zarząd
Powiatu Bocheńskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych
dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz
ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata
2021-2024 z perspektywą do roku 2027. Uwagi i wnioski do ww. projektu
można składać w terminie od 11 września 2020 do 4 października 2020 r.
Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana
zostanie finalna wersja dokumentu.

Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi się
uwaga (ze wskazaniem
konkretnego fragmentu
dokumentu – akapit, nr celu,
działania, strony itp.)

Treść uwagi
(opinia, propozycja zmiany,
nowego brzmienia danego
fragmentu dokumentu,
wykreślenia lub uzupełnienia)

1.

2.

3.

Informacja o zgłaszającym
Imię i nazwisko lub reprezentowana
organizacja / instytucja
Dane kontaktowe /telefon, e-mail/

Uzasadnienie uwagi

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bochni z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza
Wielkiego 31. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres administratora, telefonicznie
pod nr 146153779, e-mail: iod@powiat.bochnia.pl. Przetwarzanie danych realizowane jest w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c do e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych. Zebrane dane będą usunięte po okresie wynikającym z przepisów obowiązującej instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwum zakładowego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
narusza przepisy ochrony danych osobowych.

