
 
 

 

 

 

 
 

Wilków, 17 marca 2022 r.  
Nr ORG.152.2.2022.JD  

 
 
 

Sejmik Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14  

45-082 Opole 
 

 

Dotyczy: Przekazanie petycji według właściwości  

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 870) przekazuję do rozpatrzenia jako organowi właściwemu petycję dotyczącą  
„naprawy uchwały" Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 
r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego", złożoną 
przez Cech Zdunów Polskich, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Wilkowie w dniu  4 marca 
2022 r.  

 
UZASADNIENIE 

 
Biorąc pod uwagę podnoszone w treści petycji zagadnienia oraz informację 

przekazaną przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego pismem Nr DOŚ-ZPE.7013.1.2022.KN stwierdzam, że organem 
właściwym do rozpatrzenia ww. petycji jest Sejmik Województwa Opolskiego jako organ, 
który podjął uchwałę będącą przedmiotem petycji.  

Mając na uwadze powyższe przekazuję petycję celem rozpatrzenia.  
 
 

 
Wójt 

mgr Bogdan Zdyb 
 
 
Otrzymują:  
1. Adresat  

2. Wnoszący petycję  

3. a/a  
 
 
 
 
 
 
 

ul. Wrocławska 11 
46-113 Wilków 
tel. +48 77 419 55 11 - 15 
fax. +48 77 419 55 11 
www.wilkow.pl 
e-mail:ug@wilkow.pl 

WÓJT 

GMINY WILKÓW 

http://www.wilkow.pl/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia petycji oraz w celu 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: 

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz 

prawnie ustalony okres archiwizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 
6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

8. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 
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