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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do dokumentów 

projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko  

 
Na podstawie: art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art. 14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) 

 
INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM 

imię i nazwisko/ 
nazwa organizacji 

 

e-mail 
 

telefon/faks 
 

 
 
ZGŁASZANE UWAGI, WNIOSKI I SUGESTIE DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2030” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO  

Lp. 
Część dokumentu, do którego odnosi 

się uwaga (rozdział/strona/punkt) 
Treść uwagi 

(propozycja zmiany) 
Uzasadnienie uwagi 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

… 
   

Poszczególne pola mogą być dowolnie rozszerzane. 

 
 

Wypełniony formularz proszę przesłać pocztą z dopiskiem Konsultacje „Śląskie 2030”  
 
na adres: 

Departament Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

lub  

drogą elektroniczną na adres:  strategia@slaskie.pl  w wersji edytowalnej. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Magdalena Kolasińska (32) 77 

99 108, Agata Sierzchała (32) 77 99 104; strategia@slaskie.pl   

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd 

Województwa Śląskiego. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 
2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z 
siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona 
internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: daneosobowe@slaskie.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a. Przeprowadzania konsultacji w związku z przystąpieniem do aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała Nr V/55/7/2018 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.); 

b. Archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego;  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1. lit e 
RODO), wynikający z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie 
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych 
serwisach.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 
stycznia roku następującego po roku zakończenia konsultacji  prowadzonych w związku z 
aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przez okres 
uwzględniający krajowe przepisy dot. archiwizacji dokumentów, zgodnie z zasadami instrukcji 
kancelaryjnej i archiwalnej. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w 
konsultacjach/konferencji/ szkoleniu/ warsztatach, spotkaniu informacyjnym. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w 
konsultacjach/konferencji/ szkoleniu/ warsztatach, spotkaniu informacyjnym. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
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