OBWIESZCZENIE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa
mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej
„Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi
nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2021 r.
do 22 grudnia 2021 r. w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii
i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
(ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –
15.00 oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa
Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl).
Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r.
Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma - formularz - stanowiący
załącznik). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej,
Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.
Uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa
ADAM STRUZIK
/-podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach
społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa
mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa
w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie;
2) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.;
3) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy na adres wskazany w pkt 2
lub adres e-mail: iod@mazovia.pl;
4) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. rozporządzenia w celu wykonania
obowiązków ciążących na administratorze, w tym w szczególności w celu zapewnienia udziału w konsultacjach
społecznych i ewidencji ich uczestników;
5) dane osobowe, o których mowa w pkt 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to
wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Niniejsze obwieszczenie upubliczniono:
od dnia …..…………………
do dnia …..…………………
Pieczęć Urzędu i podpis:

…………………………………………………..
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