
Załącznik nr 2 do uchwały nr……. 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia ……….2019 r.  

OBWIESZCZENIE 

Sejmik Województwa Mazowieckiego 

informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,  
tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji 
społecznych 

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje  

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 

określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,  

o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii 

kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne. 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl 

w zakładce Konsultacje społeczne oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu 

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa 

(III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00). 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie  

od dnia 24 czerwca do dnia 24 lipca 2019 r.: 

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa; 

2) ustnie do protokołu; 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:  
halas@mazovia.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa 

Mazowieckiego. 

Klauzula informacyjna: 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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 

mailto:halas@mazovia.pl
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:iod@mazovia.pl


swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wnikającego z art. 119 ust. 2 i 2a ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej 

analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza 

aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych 

zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne; 

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym 

obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;  

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji; 

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

2) 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. 


