
 

URZĄD MIASTA I GMINY  W OSIEKU 

UL. RYNEK 1, 28-221 OSIEK 

TEL. 15 867-12-03 

FAX. 15 867-12-32 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
 

do projektu  

Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Osiek 
wraz z załącznikami 

 
 

1. Informacje o Zgłaszającym 

Imię i Nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)  

Adres do korespondencji (e-mail)  

Telefon/fax.  

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1. 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: budownictwo24@wp.pl wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje 

społeczne – projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy 

w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji”  

do dnia 05.08.2020 r. 



 

URZĄD MIASTA I GMINY  W OSIEKU 

UL. RYNEK 1, 28-221 OSIEK 

TEL. 15 867-12-03 

FAX. 15 867-12-32 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Osiek wraz z załącznikami 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga (projekt 

uchwały, mapy poglądowe 

wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, diagnoza) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     

3.     

4.     

 



 

URZĄD MIASTA I GMINY  W OSIEKU 

UL. RYNEK 1, 28-221 OSIEK 

TEL. 15 867-12-03 

FAX. 15 867-12-32 

INFORMACJA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

o Ochronie Danych Osobowych informujmy, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek a w jego 

imieniu – Burmistrz Miasta i Gminy 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodosiek@compumix.pl oraz dane adresowe administratora; 

aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej administratora 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji celów ustawowych 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora - dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 

planowania biznesowego i przepisów prawa dotyczącego samorządu gminnego 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

przyjęcia wniosku. 

 

 

Potwierdzam zrozumienie niniejszej informacji 

………..…………………………………………………………….. 

miejscowość, dnia, podpis osoby 

 


