
Formularz zgtaszania uwag 

do projektu uchwaly Sejmiku WOjew6dztwa Mazowieckiego w sprawie podzialu wojew6dztwa mazowieckiego na obwody lowieckie oraz 
zaliczenia obwod6w lowieckich do kategorii , 0 kt6rych mowa wart. 26a us!. 1 ustawy Prawo lowieckie 

Uwagi bez podanego petnego numeru ksiqgi wieczystej, z podanym btqdnym numerem ksiqgi lub bez zat'!czonego odpisu dokumentu 
potwierdzaj,!cego prawo wtasnosci lub prawo wieczystego uzytkowania nieruchomosci poswiadczonego za zgodnosc z oryginatem 
przez notariusza - pozostan,! bez rozpatrzenia. 

1. Dane zglaszajC\cego 

Imi~ i nazwiskol nazwa podmiotu: ... .... .. ... .. ... . ........ . .. .. ..... ..... . .......... ... .. .. . .... .... . .. .. .. ..... .. ........ .. .. .. .... .... ............... .. ........... . 

Adres: ... .. . ... ... ..... . ... .... .... ... . ..... . ....................... . ...... ........ . .... .... . ... ..... .. ..... ... ...... ... ... .. . .... .. . ... ..... ... .... .... . .. . .. ... . ... ... ... .. .. . 

e-mail : .................... . .. ... . ........ ... .. .... . ........ .. .. ..... . .. . ..... . ... ... ... ... .. . ..... ... ...... . ..... ... .. .. ... .... .. .. . ...... .. . .. .. .. ... ..... . ... ... ..... .. .. .. . .. 

2. Zglaszana uwaga 

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

Numer ksi~gi wieczystej : ... .. ....... .. ... . ... ........ . .... .. .. .. ..... ... ...... .. .. .... .. ... .. .......... .. ............ ..... ... .. .... ... ...... .... ............ .. . .. ..... .. .. 

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

3. Uzasadnienie: 

str. 1 



W przypadku wi~kszej liczby uwag nalelY skopiowac punkty 2 - 3 i wkleic ponilej punktu 3. 

W uzasadnieniu nalezy podac szczeg61ne wtasciwosci nieruchomosci lub prowadzonej na niej dzia'alnosci, ktore istotnie utrudnict prowadzenie na niej gospodarki 
towieckiej, alba - w przypadku obj~cia nieruchomosci obwodem lowieckim - spowodujq koniecznosc zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej 
dotychczasowej dzialalnosci. 

W przypadku w'!tpliwosci co do ustalen projektu ww. uchwaly w odniesieniu do danej nieruchomosci (przebiegu granicy obwodu lowieckiego lub/i przebiegu 
graficznego na mapie wyl,!czen. 0 kt6rych mowa wart. 26 Prawa lowieckiego) nalelY skorzystac z pomocy Portalu Mapowego Wojew6dztwa Mazowieckiego: Wrota 
Mazowsza (https:/msip.wrotamazowsza.pl). Po uruchomieniu strony w zakladce Kategorie - Mazowiecki system Informacji Przestrzennej - nalelY wl'!czyc wlasciw'! 
warstw~ - lowiectwo a nast~pnie odnaletc swoj,! nieruchomosc i sprawdzic ustalenia projektu uchwaly. W przypadku dalszych pytan - nalelY kontaktowac si~ 
z Departamentem Polityki Ekologicznej. Geologii i lowiectwa Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie (tel.: 225979-050 lub 22 5979-
052. email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl). 

ZalClczam nast~pujClce odpisy dokument6w poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez notariusza. potwierdzajClce prawo wlasnosci lub 
uzytkowania wieczystego dla wskazanych wyzej nieruchomosci (nie dotyczy - W przypadku podania pelnego numeru ksi~gi wieczystej): 

1. 

2. 

3. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z obowi'lzkiem nalozonym art. 13 Rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO). ponizej przekazujemy informacje dotycz'lce przetwarzania Panil 
Pana danych osobowych: 

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne. przy czym niezb~dne do uczestnictwa w konsultacjach spolecznych projektu uchwaly Sejmiku Wojew6dztwa 
Mazowieckiego w sprawie podzialu wojew6dztwa mazowieckiego na obwody lowieckie oraz zaliczenia obwod6w lowieckich do kategorii, 0 ktorych mowa 
wart. 26a us!. 1 ustawy Prawo lowieckie; 

2) administratorem danych osobowych jest Wojew6dztwo Mazowieckie. kt6rego dane kontaklowe to: 
Urz'ld Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie. ul. Jagielioriska 26. 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100. email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl. 
ePUAP: lumwm/esp .; 

3) administrator powolallnspektora Ochrony Danych, z kl6rym kontakt jest mozliwy na adres wskazany w pkt 2 lub adres e-mail : iod@mazovia.pl ; 
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4) dane osobowe przetwarzane b~d,! zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. rozporz,!dzenia w eelu wykonania obowi,!zk6w ci¥'!cych na administratorze, w tym w szczeg61nosci 

w celu zapewnienia udzialu w konsultacjach spotecznych i ewidencji ich uczestnik6w; 
5) dane osobowe, 0 kt6rych mowa w pkt 1 mog,! zostac udost~pnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom swiadcz'!cym obslug~ 

administracyjno-organizacyjn,! Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz b~d,! przechowywane nie dluzej niz to wynika z przepis6w 
ustawy z dnia 141ipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

6) w kazdym czasie przysluguje Pani/Panu prawo dost~pu do swoich danych osobowych, jak r6wniez prawo z,!dania ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia 
przetwarzania; 

7) jezeli uwaza Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych , ma Pani/Pan prawo wniesc skarg~ do organu nadzorczego, 
tj . Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, (szczeg6ly na stronie internetowej hUps:/Iuodo.gov.pl). 

Miejscowoscl data: ...... ... ....... .. .. . ......... ... ......... .. ....... ...... .. 

Podpisl -y osoby uprawnionejl os6b uprawnionych: ... ... .... .... .. .. ... ...... ................... . 
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