Załącznik do Ogłoszenia
o konsultacjach społecznych
projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+
stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

FORMULARZ KONSULTACYJNY
projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Informacja o podmiocie wyrażającym opinię, uwagę, wniosek.
imię i nazwisko/
nazwa organizacji
status prawny
organizacji
adres do
korespondencji
e-mail
tel./faks

2. Wyrażana opinia, uwaga, wniosek.
Część dokumentu, do
Lp.

którego odnosi się wyrażana
opinia, uwaga, wniosek
(rozdział/strona/punkt)

Treść wyrażanej opinii, uwagi,
wniosku oraz propozycja zmiany
zapisu projektu SRWM 2030+

1.

2.
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Uzasadnienie

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać drogą pocztową na adres: Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa z dopiskiem
„Konsultacje projektu SRWM 2030+” (w przypadku przekazania formularza konsultacyjnego drogą
pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego)
lub
za

pomocą

środków

konsultacyjnego

komunikacji

kwalifikowanym

elektronicznej
podpisem

bez

konieczności

elektronicznym

opatrywania
na

adres

formularza
e-mail:

konsultacjespoleczne@mbpr.pl w terminie do dnia 10 października 2021 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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) uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych
jest Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

DANE KONTAKTOWE:
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa,
tel.: 22 518 49 00, e-mail: biuro@mbpr.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mbpr.pl lub korespondencyjnie, na adres MBPR w Warszawie, z dopiskiem „inspektor
ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 w związku z art. 10 a ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz.
1038), art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 43, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2
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 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. zmianie
ustawy o zasadach polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 1378) oraz
§ 4 Zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku, przyjętej uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 października 2013 r. stanowiących załącznik do uchwały nr 221/19 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i
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harmonogramu opracowania tej aktualizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13566) oraz § 2 uchwały nr
176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6987);
2) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa
mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na

stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

-

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich
usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją;

-

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem
możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
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