
……………………….……………… 
(Miejscowość, data)  

Wnioskodawca: 

Imię: ………………………………………………   Nazwisko: ….………………………………………………………..                                                      
Ulica: ………………………………………………  Nr domu/nr lokalu: ……………………………………………..  
Kod pocztowy: ……………………………….   Miejscowość: ……………………………………………………… 
Nr telefonu: …………………………………...    Nr faksu: …………………………………………………………… 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Skrzynka ePUAP: ……………………………………  
W przypadku instytucji: Nazwa: ……………………………………………………………………………………..                                                                                     
NIP: ………………………………………………..  REGON: ………………………………………………………………. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin  

 
Wniosek 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 
 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji           
o środowisku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Forma udostępnienia informacji: 

  wgląd do dokumentu w siedzibie, 
  kopia dokumentu w postaci papierowej, 
  kopia dokumentu w postaci skanu, 
  przesłanie zestawienia 

dokumentów/danych,  
  kopia danych/dokumentów na nośniku, 

CD/DVD/pendrive/karta pamięci, 
  Inne: …………….……………………..…………… 

……………………………….…….…………………….  

Forma przekazania informacji: 
  odbiór osobisty, 
  przesłanie informacji pocztą 
  przesłanie informacji drogą 

elektroniczną (skrzynka e-PUAP, e – 
mail) 

adres: 
……………………………………………….…… 

 
…….……………….…………………………… 

                                                                                            Podpis wnioskodawcy 
 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku. 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska (ZWIOŚ). Siedzibą ZWIOŚ  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Wały 

Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 44 05 800; adresu 

e-mail: wios@wios.szczecin.pl; skrytki ePUAP: g476uln9nt/skrytka. 

2. W  sprawach  związanych  z  danymi  osobowymi  kontaktuj się z inspektorem  ochrony  danych  poprzez  adres  

e-mail: iod@wios.szczecin.pl. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:  

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  

• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:  

• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z  prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:  

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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