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o WlisZCZENIE 

IIJIARSZAl K WOJEWrOZTWA MAZOWIECKIEGO 

na podstawie alt. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustaVfY z d ia 13 pazdziern ika 1995 r. - Prawo 
towieckie (Oz. U. z 2020 r. poz. 1683, z pazn. zm.) informuje 0 sporz~dzeniu projektu 
uchwaly Sejmiku Wojew6dztwa Mazowi~ckiego w sprawie podziatu wojew6dztwa 
mazowieckiego na obwody tow ieckie oraz zal iczenia obwod6w towiecki ch 
do kategorii , 0 kt6rych mowa w art. 26a~st. 1 ustawy Prawo towieckie, zwanego dalej 
" Projektem" , i rozpocz~c iu konsultacji z wtas icielami i uzytkownikami wieczystymi 
nieruchomosci bj~tych projekt m uch a/yo 

Projekt b~dzie dostt7pny do publrcznego wfJ'~du \!If dniach od 2 grudnia 2021 r. 
do 22 grudnia 2021 r. w siedzlbie Departamentu olityki Ekologicznej, Geol09ii 
I t owiectwa Urz~du v1arszalkowskiego jew6dzlwa Mazowieckiego w Warszawie 
(ul. I<iopotowski-:go 5, 03-718 arszawa) ad [.-on edzlatku do pi ,tku w godzinach . 0 
15 00 oraz na 5tr nach intern towych Sall10rzqdJ Wajew6dztwa Mazowieckiego 
w Warszawie (\\ vw.mazovia.pl), BiuletynJ Informacji Publicznej Samorz~du Wojew6dztwa 
rvlazowieckiego (Nww.bip.mazovia.pl ). 

Uwagi do Proj f:ktu mozna wnosic do d ia 22 grudnia 2021 r. 

Uwagi do Proje t u wnosi s i~ na pismie (Y'skazana forma - formularz - stan Wictcy 
zatijcznik). Uwagi moze wniesc katdy wlasciciel albo uzytkownik wieczysty 
nieruchomosci obj~tej projektem uch1aty na a res: Departament Polityki Ekologicznej, 
Geologii i towie~twa , Urzqd Marsza+kow ki Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie, 
ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa Jako wniesione na pismie uznaje si~ rowniez uw gl 
wniesione na adres do dorE;!czen elektror icznych, 0 kt6rym mowa wart 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 listopada 2020 r. 0 dorE?czeniach elektro icznych (Dz. U. poz. 2320) , opatrzone 
kwalifikowanym odpisem elekt roniczny 1, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 
na adres mailowI alit ka.ek · (0 ic na mazClvi(:j I. 

Uwagi zlozone ~o uplywie okreslone 0 powyzej terminu, pozostanC'l bez rozpatrzenia. 

Organem wtas 'i JY'TI do rozpal rzenia u ag Jest rI arszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Marszalek WOJewodztwa 

ADAM STRUZIK 


I-podpisano kwalifikowanym podpisem 


elsktronicznymJ 


http:Nww.bip.mazovia.pl
http:vw.mazovia.pl


KLAUZULAINFORMACYJNA 
Zgodnie Z obowlGjzkiem natozonym art. 13 Rozporz~ozellia Parlamentu EUrJpej5klego I Rad~ ;UE) 2016/679 Z onia 
27 kwletnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przelw' rzamem danych o30bowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych (ROOO) pon ile, przekazujemy info llnaqe dotyczace Jl rzel ~arzania Pani/Pana 
danych osobowych: 

1) 	 podani danych osobowych jest dobrowoln.:, przy czym I1lezb~d e do uc.zestnlc w konsultacjach 
spotecznych projektu uchwa/y SeJmiku Wojew6dztwa Mazowleckiego w sprawte po zialu wojewodztwa 
mazowieckiego na obwody lowieckie oraz zallcZE'nia obwod6w lowiecklch do kater-orii, 0 kt6rych mowa 
w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo towiecki ; 

2) 	 administratorem danych osobowych jest Wojew,~dzlWO Mazowiecl< ie. 1<16rego dane konl 21 10we to : 

Urzejd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieck·ego \ . arszawie ul. Jaglelloriska 26 I ) j-7 i 9 Warszawa, 

tel. (22 ) 5979-100. email · urzad_marszalkowskl@m Cizovia.pl. ePUAP. I mwm/esp ; 


3) 	 administrator powolallnspektora Ochrony Oanych, z ktorym kontal<t Jest mozliwy na adres wskazany w pkt 2 
lub adles e-mail lod@rnazovia.pl ; 

4) 	 dan osobowe przetwarzane b~d 'l zgodnie z al1. 6 ust. 1 lit. c i e ww rozporz'ldzenl:3 w cf'lu wykonan ia 
obowi'lzk6w ciejz Cjcych na administratorze, w tyrn w szczeg61nosci w celu zapewnien ia uJzia{u w konsultaCjach 
spolecznych i ewidencji ich uczestnik6w; 

5) 	 dane osobowe, 0 kt6rych rn owa w pkt 1 mog'l zostac udost~pnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisow prawa oraz podmiotorn ~wiadcz'lcym obstug~ administr cYJno-organizacyjna lJrzedu 

Marszalkowsklego W ojew6dztwa Mazowleckiego w Warszawie oraz be CI przechowyw-ne me dluzej niz to 

wyn ika z rzepis6w ustawy z dnia 14 "pea 1983 '. 0 narodowym zasob e arch iwalnYI1l i a'::hlwach: 


6) 	 w kazdym czasle przy uguJe Pani/Panu prawo dosrt:pu do swolch dar ycll osobowych, ck row lez prawo 

zqdanla leh spros towania, Ll sun i ~ci a lub ogranlc? enla przetwarzan:a, 


7) jezeli uwaza Pani/Pan, ze przetwarzanie d nyc! OSJbowych narusza rzepl!:y 0 ochron danycll osobowych, 
rn a Pani /Pan prawo wniesc skarg~ do organu na zorCZ8go, tj . Pr esa Urz~d Oc ron, Danyc.h Osobowych, 
(szczeg6ly na stronie internetowej httosJ/uodo. _=..:!.~D . 

Nlnl8Jsze ObWl8szczenie upubl iczniono 

od dnia. Pl·"/.l . ,fC>2.1'., 
do dnia 4~:44 . ~~~'2;o 

Pieczlilc Urz t;!du i odpis 

URZJ\IJ LiIVU1'4 1 :,LuutCE 

ul. Pioc;b 32. ~5~ Stub4ce 

pow. pkx:kj. woj. mazowieckie 

tal/fad" mftto, Ml1.. 7171077 · 


NIP971-~ -153 
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