………………………., ...........................
								     miejscowość                           data
                                        
............................................................................
Wnioskodawca - imię i nazwisko lub nazwa instytucji / firmy

............................................................................

............................................................................
miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres	


Dane kontaktowe (nieobowiązkowe)
............................................................................        	Starosta Warszawski Zachodni
nr telefonu, adres e-mail	
		ul. Poznańska 129/133
	 		05-850 Ożarów Mazowiecki
	

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o środowisku w następującym zakresie:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: 
	przeglądanie dokumentów w starostwie

	kserokopia

	skan dokumentów 
	skan dokumentów i dodatkowo nagranie na płytę CD lub DVD


FORMA DOSTARCZENIA INFORMACJI: 
	Odbiór osobisty przez wnioskodawcę 
	Przesłanie informacji pocztą 
	Przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej ................................................................

                                                                                               adres e-mail



							             ……................................................................................
                                                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy (ew. pieczątka)

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.


………………………………………………………………
							            data, podpis	

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: nr telefonu, adres e-mail* przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 przy załatwieniu przedmiotowej sprawy.

………………………………………………………………
							            data, podpis	                                                                           
*- niepotrzebne skreślić





Informacje dotyczące wysokości opłat
1. Wyszukanie i przeglądanie w starostwie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. Opłaty za udostępnienie informacji:
- za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów -  5 zł
- za wyszukanie więcej niż dziesięciu dokumentów – 5 zł + 0,1 x liczba dodatkowych dokumentów 
- za skan 1 strony -  0,10 zł 
- za stronę kopii czarno-białej w formacie 210 mm x 297 mm (A4) - 0,15 zł
- za stronę kopii kolorowej w formacie 210 mm x 297 mm (A4) - 1,5 zł
- za stronę kopii czarno-białej w formacie  297 mm x 420 mm (A3) - 0,30 zł
- za stronę kopii kolorowej w formacie  297 mm x 420 mm (A3) - 3 zł
- za płytę CD lub DVD - 1,50 zł.
3. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej. 




