
Załącznik nr 1 do obwieszczenia znak RG-IX.7131.45.57.2019.WCT/MP 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKWU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W SPRAWIE PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE 

1. Informacja o 
zgłaszającym* 

2. Zgłaszane uwagi 

L.P. Część dokumentu do którego 
odnosi się uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie 

1. 

Imię i nazwisko / 
n$)7Wfl nnHmintn i i a ^ w c i f j u u i i n u i u 

Adres 

e-mail 
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2. 

3. 

* Zgodnie zart 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-O10 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - elektronicznie iod@podkarpackle.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn. zm.) -
na podst. art 6 ust. 1 lit a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
SjOdbiorcaml Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst. przepisów prawa, 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie okreśbnym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji I zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14 poz. 67), 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ny F^0Q R HTEPARTAMENTI 
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 'f/mlfyi. 

RwwtŁ&olm i Gospodarki Mieniem 

offa Kochan 

mailto:iod@podkarpackle.pl
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - wyłączenie nieruchomości z obwodu 
łowieckiego 

DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKWU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE 
PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE 

1 . Informacja o zgłaszającym* 

Imię i nazwisko 

Adres 

e-mail 

2. Zgłaszane uwag w zakresie wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego 

L.P. Numer 
ewidencyjny 
działki 

Tytuł prawny do 
zgłaszania uwag 

Uzasadnienie 

1. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

NrKW: 

2. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

NrKW: 
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3. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

Nr KW: 

Podpis 

* Zgodnie z art 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 
04.05.2016) informuję, iz: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszalek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, 
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - elektronicznie iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 , kontakt osobisty w 
siedzibie Urzędu przy ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn zm.) - na podst art. 6 ust. 1 lit a i c oraz art 9 ust 2 lit 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst 
przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14 poz. 67), 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

** niepotrzebne skreślić 

DYREMOR/(DEPARTAMENTU 

\JMfijQ(sĄą i Gospodarki Mieniem 

Zofia Kochan 

http://RG-IX.7131.4557.2019.WCT/MP
mailto:iod@podkarpackie.pl
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMlKWU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W SPRAWIE PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE 

1. Informacja o 
zgłaszającym' 

2. Zgłaszane uwagi 

Imię i nazwisko / 
nazwa podmiotu 
Mores 

e-mail 

L P . Część dokumentu do którego 
odnosi się uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie 

1. 
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2. 

3. 

Podpis 

* Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL119z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - elektronicznie iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 74 7 6 7 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 , kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn. zm.) -
na podst. art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst. przepisów prawa, 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14 poz. 67), 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@podkarpackie.pl
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG - wyłączenie nieruchomości z obwodu 
łowieckiego 

DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKWU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W SPRAWIE 
PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE 

1. Informacja o zgłaszającym* 

Imię i nazwisko 

Adres 

e-mail 

2. Zgłaszane uwag w zakresie wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego 

L.P. Numer 
ewidencyjny 
działki 

Tytuł prawny do 
zgłaszania uwag 

Uzasadnienie 

1. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

NrKW: 

2. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

NrKW: 
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3. Właściciel / użytkownik 
wieczysty 
nieruchomości** 

NrKW: 

Podpis 

* Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, 
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - elektronicznie iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 , kontakt osobisty w 
siedzibie Urzędu przy ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017, poz. 1295 z późn. zm.) - na podst. art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst. 
przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14 poz. 67), 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

** niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@podkarpackie.pl

