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Formularz zgłaszania uwag  

dotyczący projektu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029  
 

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy 
Chmielnik na lata 2019-2029. 
 
Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 
Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwoju Gminy 
Chmielnik na lata 2019-2029, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 
Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.12.2019 r. 
 
Tylko formularze przesłane drogą korespondencyjną lub złożone na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 
Chmielnik powinny być opatrzone czytelnym podpisem. 
 
UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnienie niniejszego formularza. 
 
Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Imię i Nazwisko  
 

Nazwa* 
  

E-mail, telefon**  
 

Adres zamieszkania/siedziby* 
  

 
*w przypadku organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki  
**nr telefonu zostanie wykorzystany tylko w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych 
niejasności w treści zgłoszonej uwagi 
 

1. Propozycje ewentualnych zmian w treści dokumentu (prosimy o wskazanie numeru strony oraz 
zacytowanie fragmentu dokumentu, do którego odnosi się uwaga). 

Numer strony: …………………………………………………………………………. 

Oryginalny zapis w dokumencie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Propozycja zmiany: 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Gminy Chmielnik z 
siedzibą w 36-016 Chmielnik 50 informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chmielnik.  
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lt. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
(UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do realizacji procesu konsultacji projektu dokumentu 
Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konsultacji społecznych 
projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.  

4. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Urzędowi Gminy Chmielnik oraz formie RES 
Management S.C. (wykonawcy dokumentu przywołanej Strategii). 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji.  
8. Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: rodo@chmielnik.pl.  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 
 
Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Uwaga! 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

1) z datą wpływu po dniu 18 grudnia 2019 roku 
2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem (dotyczy wyłącznie formularzy przesłanych drogą 

korespondencyjną lub złożonych na dzienniku podawczym Urzędu Gminy) 
3) przesłane w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag.  
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