
 
Konsultacje społeczne projektu 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

 

organizowane na podstawie art. art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 
9  października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485)  

 w dniach od 21 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN 

 

Informacja o Zgłaszającym 

Nazwa i adres 

organizacji 

 

Imię i nazwisko  
 

E-mail 
 

Telefon 
 

 

Uwagi i propozycje zmian 

 

Pytanie 1: Jeśli masz uwagi lub propozycję zmian dotyczące treści projektu uchwały 

o  wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, to napisz to poniżej: 

 

Treść uwagi   

Uzasadnienie 

uwagi/propozycji 

zmiany 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 2: Jeśli masz uwagi lub propozycję zmian dotyczące obszaru rewitalizacji, to  napisz 

to  poniżej: 

 

Treść uwagi  

Uzasadnienie 

uwagi/propozycji 

zmiany 

 

 

 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji prosimy przesyłać do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta do 20 grudnia 2022 r. 

w wersji edytowalnej na załączonym formularzu elektronicznym na adres e-mail: 

sir@um.zory.pl, poprzez złożenie wypełnionego formularza na biurze podawczym Urzędu 

Miasta Żory lub bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (budynek przy 

al.  Wojska Polskiego 25, pokój 203).  

Uwagi złożone po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.  

 

Wersję papierową formularza zgłaszania uwag można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta 

przy al. Wojska Polskiego 25.  

Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta 

Żory. 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się opinią.  

 

Klauzula informacyjna 

 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

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

      (czytelny podpis uczestnika konsultacji) 

mailto:sir@um.zory.pl


 
Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e) 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), złożenie 

niniejszego formularza konsultacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Żory dla potrzeb niezbędnych do 

weryfikacji informacji w procedurze związanej z konsultacjami w sprawie  wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji.  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 

z prawdą. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO - przetwarzanie danych osobowych 

w celu złożenia formularza konsultacyjnego 

informuję, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Prezydent Miasta Żory, z siedzibą al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się 

mailowo na  adres e-mail: iod@um.zory.pl 

3. Celem zbierania danych jest złożenia formularza konsultacyjnego w przedmiocie związanym 

z konsultacjami w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: prawo dostępu do danych osobowych,   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym,  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo 

do  przenoszenia danych,   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – przy czym możliwość (zakres 

i  sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest  od spełniania przesłanek określonych 

w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych oraz prawo 

do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3. 

W  przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 



 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, 

a  po  tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 27, poz. 140). 

 

 

 

 


