
Formularz zgtaszania uwag 

do projektu uchwaty SeJmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawle podzialu wojew6dztwa mazowleckiego na obwody fowleckie oraz 
zaliczenia obwod6w towiecklch do kategori i, 0 kt6rych mowa w art . 26a ust. 1 ustawy Prawo towieckie 

Uwagi bez podanego petnego numeru ksi~gi wieczystej, z. podanym bt~dnym numerem ksi~gi lub bez. zatctczonego odpisu dokumentu 
potwierdzajctcego prawo wiasnosci lub prawo wleczystego uzytkowania meruchomosci poswladczonego za zgodnosc z oryginate 
przez notariusza - pozostan~ bez rozpatrzenia . 

1. 	 Dane zgtaszajqcego 


Il11iE;! i nazwisko/ nazwa podll1iotu . 


Adres : ... , .. .. .. .. .. .. , 


e-mail: . ' .. .. .. , 


----- -z-:---rgtaszana-tJwag~ 

Numer dziafki ewidencyjnejl obr~bl gmina: .. . . 

Numer ksi~gi wieczystej : 

Trese uwagi: .. ... .. .. .. 

3 Uzasadnienie 
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W przypadku wi~kszej liczby uwag nalexy skopiowac punkty 2 - 3 i wkleic ponlzej punktu 3. 

W uzasadnieniu nalezy podac szczegolne wtasciwosci nieruchomosci lub prowadzonej na niej dziaialnosci, kt6re istotnie utrudni~ prowadzenie na nlej gospodarki 
towieckiej, albo - w przypadku obj~cia nieruchomosci obwodem towieckim - spowoduj~ koniecznosc zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej 
doty chczasowej dziafalnosci. 

W przypadku wCltpliwosci co do ustale,; projektu ww. uchwaty w odniesieniu do danej nieruchomosci (przebiegu granicy obwodu lowieckiego lub/i przebiegu 
graficznego na maple wyl~czer'i, 0 ktorych mowa wart. 26 Prawa tow ieckiego) nalezy skorzystac z pomocy Portalu Mapowego Wojewodztwa Mazowieckiego: Wrota 
Mazowsza (https:/msip.wrotamazowsza .pl). Po uruchomieniu strony w zaktadce Kategorie - Mazowieck.i system Informacji Przestrzennej - nalezy w'~czyc w'asciw~ 
warstw'i\ - lowiectwo a nast~pnie odnalefc swoj~ nieruchomosc i sprawdzic ustalenia projektu uchwaty . W przypadku dalszych pytan - nalezy kontaktowac s i~ 
z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i t owiectwa Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawle (tel. : 22 5979.050 lub 22 5979
052, email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl). 

'7arqCLam IlLl::>t~fJuj~ce oupisy uokur11t!ntow poswladczonych za .lgounosc L oryglnalem J..' ILeZ noianusza, potwierdzaJ~ce pr<Jwo wfdsnosci ill 
uzytkowanla 'Nieczystego dla wskazanych wyzej nieruchomosci (nie dotyczy - w przypadku podania pefnego numeru ksi~g i wieczystej): 

1. 

2 

3 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

godnie Z ObOWlqzklem nalozonym art 13 Rozporzqdzenia Par!amentu Europejsklego t Pady (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 201 6 r. W sprawlP ochrony os6b fizycwych 
w zWlqzku Z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) , ponlzeJ przekazuJemy informaqe dotyczCjce przetwarzama Panil 
;:> '1na (I"'II YCI ' ,.,.·",or '··'Yf·', 

1) 	 podame danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezb'i\dne do uczestnictwa w konsultacjach spoJecznych projektu uchwaty Sejm iku Wojew6dztwa 

Mazowieckiego w sprawie podziaiu wojew6dztwa mazowieckiego na obwody lowieckie oraz zaliczenia obwodow towieckich do kategorii, 0 ktorych mowa 

wart. 26a usl 1 ustawy Prawo fowieckie; 


2) 	 admmlstratorem danych osObowych jest WOJew6dztwo Mazowieckie, kt6rego dane kontaktowe to: 
Urzctd Marszalkowski Wojewodztwa Mazowlecklego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-1 00, emai l: urzad_marszalkowskl@mazovia.pl. 
ePUAP: lumwm/esp .; 

3) 	 administrator powotallnspektora Ochrony Danych , Z kt6rym konlakl jest mozliwy na adres wskazany w pkt 2 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl ; 
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4) 	 dane osobowe przetwarzane bt;dCj zgodnie z art 6 us!. 1 lit. c i e 'vWV . rozporzqdzenia w ceiu wykonania obowiqzk6w ciqzqcych na administratorze . w tym w szczeg61nosci 
w eelu zapewniania udziatu w konsul tacjaeh spotecznych i ewidenej i ich uczestnik6w; 

5) 	 dane osobowe, 0 kt6rych mowa w pkt 1 mogq zostac udostt;pnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom swiadczCjcym obslug~ 


administracyjno-organizacyjna, Urz~du Marszatkowskiego VVojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz b~dq przechowywane nie dluzej nit to wynika z przepis6w 

ustawy z dnia 14 lipea 1983 r 0 narodowym zasobie areh lwalnym i archlwaeh ; 


6) w kazdyrn czasit:: przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do swoich danych osobowych, jdk rowlliei: pr8WO zqdania Ich sprostowania , usuniecla lub oqraniczenla 
przetwarza1ia; 

7) jezRIi uwaiA Pani/P;:m ie pr7.etwarzanie danych osobowych narus78 pr7E'pisy n or,h rom8 riFmych osobowyeh mfl PanilPan prawo wniesr skFl r0~ do organl l nAd70rC'.zego 
tJ. Pr:::c::~ t.1~ ~:jL '.Jct-~::-~y !....\':';: YCt""t U:::t : ':I)'ch, (s::czegcty r.: G~rJn l :' in!: r-::to'/..'2.J!'":~;:;: II;J=~: q :)'~ ,;:). 

rv1iejscnwo~ ,"-J riAt;l ' . 

Podpis/-y osoby uprawnloneji os6t uprawnionych. , .. 
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