
      FORMULARZ ZGŁASZANIA  UWAG   
                 W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA             

ŚRODOWISKO  PROJEKTU  

               STRATEGII ROZWOJU GMINY DYWITY  NA LATA 2021-2030 – 

KU DOBREJ PRZYSZŁOŚCI 

 

Lp. 

 

Zapis w projekcie Prognozy 

oddziaływania na środowisko 

Strategii Rozwoju Gminy 

Dywity na lata 2021-2030 – Ku 

dobrej przyszłości                         

z podaniem numeru strony 

          Propozycja zmiany 
 

Uzasadnienie 
 

    

    

    

    

 

 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

zgłaszającego propozycję zmian ( w przypadku 

organizacji/instytucji))A 
 

Adres poczty elektronicznej 

  

 

 
Wypełniony formularz należy wypełnić i przesłać na:  

✓ e-mail: ug@ugdywity.pl, 

✓ Adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity 

✓ dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity – do Biura Obsługi Interesanta, Segment A, I piętro na 

Dziennik Podawczy (decyduje data wpływu do Urzędu). 

_______________________________________________________________________ 
              Termin zgłaszania uwag i propozycji zmian upływa 25 kwietnia 2022 r. 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku prowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – 

Ku dobrej przyszłości w związku z art. 39, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 

2021 r., poz. 2373 ze zm.), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających 

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania Państwa danych 

osobowych w sposób niezgodny z prawem;  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

 


