
       ................................, dnia ................................ 
        miejscowość 
 

 

 
……………………………………………………… 
(Wnioskodawca) 
 
……………………………………………………… 
(Adres) 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

Urząd Miasta Mysłowice 

ul. Powstańców 1 

41 – 400 Mysłowice 

WNIOSEK OS-32-01 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
Na podstawie art. 8 i art. 12 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) zwracam się z prośbą o 

udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w następującym zakresie: 

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

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

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

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

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

(należy wskazać dokładny zakres informacji, jakie organ ma udostępnić) 
 

1. FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

□ poprzez dostęp (wgląd) do informacji w siedzibie urzędu, 

□ poprzez przekazanie kserokopii, 

□ poprzez zeskanowanie dokumentów 

□ w formie elektronicznej 

 
2. FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

□ na adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………. 

□ pocztą na adres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ na płycie CD/DVD* pocztą na adres: ………………………………………………………………………………………. 

□ odbiór osobisty 

 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy 
ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71 245, adres e-mail: 
m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnianie 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 



5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy 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, 
7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów 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. 
W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 
 

 

 
        ......................................................... 
         (podpis Wnioskodawcy) 

Informacja 
1. Za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz 
ich przesłanie, organ administracji pobiera opłaty zgodnie ze stawkami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku. 
2. Udostępnianie 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. 
3. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w 
publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 
W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo 
dołączyć: 
a) Pełnomocnictwo - zgodnie z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego 
b) Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z 
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą. 
Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 575-001-992 lub bezpośrednio w siedzibie 
Wydziału przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 6, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, 
środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 


