
Zarzqd Wojewodztwa Lodzkiego
ogtasza, ze udostepnia spoteczeristwu

projekt uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego
w sprawie programu ochrony powietrza i planu dziatari
krotkoterminowych dla strefy todzkiej wraz z prognoza.

oddziatywania na srodowisko

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie Wojewodztwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z pozn. zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pozn. zm.) oraz art. 39 ust. 1,
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 r. poz. 283, z pozn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego udostepnia spoteczeristwu:

projekt uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego
w sprawie programu ochrony powietrza i planu dziatari krotkoterminowych dla strefy

todzkiej wraz z prognoza. oddziatywania na srodowisko

2 trescia. wyzej wymienionego projektu uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego wraz
z prognozq oddziatywania na srodowisko, mozna zapoznac sie:

w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Lodzkiego, w Wydziale Srodowiska
i Gospodarki Wodnej, al. Pitsudskiego 8, pok. 411, od poniedziatku do piqtku
wgodz. 8:00-16:00,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Lodzkiego,
na stronie internetowej www.powietrze.lodzkie.pl.

Uwagi i wnioski do projektu uchwaty mozna sktadac wterminie 21 dni od daty publikacji
ogtoszenia (liczy sie data wptywu do tut. Urzedu):

w formie pisemnej, na adres: Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Lodzkiego,
Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, al. Prtsudskiego 8, 90-051 Lodz,
ustnie do protokotu, w siedzibie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Lodzkiego, w Wydziale Srodowiska i Gospodarki Wodnej, al. Pilsudskiego 8,
pok. 411,
za pomoca. srodkow komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
powietrze(o)lodzkie.pl. bez koniecznosci opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow jest Zarzqd Wojewodztwa
Lodzkiego. Uwagi lub wnioski ztozone po uptywie terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia.



Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa Lodzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

al. Pilsudskiego 8
90-051 L6dz
www.lodzkie.pl

tel. /+48/ 42 663 35 30
fax /+48/ 42 663 35 32
sekretarial.ro@lodzkie pi

RfiVI.721.1.17.2019.TP L6dz, dnia 29 czerwca 2020 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarza_d Wojewodztwa Lodzkiego z siedziba. w Lodzi 90-051,

al. Pitsudskiego 8.

2. Administrator danych wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktbrym moze sie Pani/Pan skontaktowac

w sprawach zwiazanych z ochronq danych osobowych, droga. elektroniczna, na adres e-mail:

iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. w celu zapewnienia udziatu spoteczehstwa przy

opracowywaniu oraz przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko programu

ochrony powietrza i planu dziaiah krotkoterminowych dla strefy Ibdzkiej.

4. Przetwarzane danych osobowych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zwiqzku

z realizacjq zadah wynikajacych z przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy

0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, ustawy o dziatalnosci po±ytku publicznego

1 o wolontariacie.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda,:

organy publiczne uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisow prawa,

- dostawcy systemow informatycznych i ustug IT,

- operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczaja.cy korespondencje,

wnioskuja,cy o udzielenie informacji o srodowisku i informacji publicznej.

6. Pani/Pana dane beda, przechowywane przez okres wskazany w przepisach, zgodnie z aktualnie

obowia.zuja.cym rozporza,dzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazbw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow

zakfadowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,

a takze usuniecia ich lub ograniczenia przetwarzania, jesli wystqpiq przestanki wymienione w art. 17 i 18

RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibq

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, i± przetw- -gnie danych narusza przepisy

ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych.


