Kalisz, dnia ………………………….
………………………………………….
(podmiot)

……………………………………........
……………………………………........
(adres)

……………………………………........
(nr telefonu)

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

WNIOSEK
Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. 2021r. poz. 133 ze zm.) – potwierdzającego prowadzenie instalacji spalania innej
niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 opalanej paliwem stałym.
Przedmiotowa instalacja, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane/
pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/ przyjęte zgłoszenie* z dnia
…………………………….

znak

…………………………..

zlokalizowana

jest

w m. ………………………………, gm. …………………………………... .
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej,
umieszczonej na odwrocie wniosku.
………….……..………………………
(podpis)

*Niepotrzebne skreślić

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
ze zm.) wydanie zaświadczenia objęte jest opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. Wpłaty można dokonać gotówką
w kasie
Urzędu Miasta
Kalisza
lub
na
rachunek bankowy Urzędu Miasta
Kalisza
nr: 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.
(Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku)

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301,
email: starosta@powiat.kalisz.pl,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Szymczak, nr tel. (62) 5014233,
email: iod@powiat.kalisz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu obsługi
i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska oraz innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań
ustawowych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,
10)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych
osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

