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Załącznik nr 6  do obwieszczenia 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

Mieszkanko, Mieszkańcu Gminy Radzyń Podlaski 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji.  

Podstawą do wskazania ww. obszarów jest „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski” Proponowana uchwała jest istotna, gdyż 

wskazuje obszary, które będą objęte procesem rewitalizacji w najbliższych latach.  

Zgodnie z uchwałą, do obszaru zdegradowanego zaliczono:  

− Podobszar I: sołectwo Branica Radzyńska, 

− Podobszar II: sołectwo Marynin, 

− Podobszar III: sołectwa Stasinów i Ustrzesz, 

− Podobszar IV: sołectwo Brzostówiec, 

− Podobszar V: sołectwo Bedlno. 

Natomiast do obszaru rewitalizacji:   

− Podobszar I: sołectwo Branica Radzyńska,  

− Podobszar II: sołectwo Marynin, 

− Podobszar III: sołectwa Stasinów i Ustrzesz,  

− Podobszar IV: część sołectwa Brzostówiec.  

Konsultacje społeczne będą prowadzone od 2.11.2022 r. do 2.12.2022r. Opinie, które wpłyną 

po tym terminie, nie będą uwzględniane.  

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 

83 413 18 18., w godzinach od 9.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku.  

Wszelkie informacje o tych konsultacjach można również uzyskać w formie: elektronicznej na 

stronie:  https://www.radzynpodlaski.pl oraz w Urzędzie Gminy Radzyn Podlaski ul. 

Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski, pok. nr 201  

  
 1. Proszę wskazać komentarze lub sugestie dotyczące treści projektu uchwały o wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radzynpodlaski.pl/
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2. Proszę wskazać komentarze lub sugestie dotyczące granic obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji: 

 

 

 

 

 

Jestem (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi):   

o mieszkańcem/nką Gminy Radzyń Podlaski 

o przedsiębiorcą/przedsiębiorczynią  

o przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej  

o przedstawicielem/ką jednostki samorządu terytorialnego lub jego jednostki 

organizacyjnej  

o przedstawicielem/ką organów władzy publicznej.  

 

Imię i nazwisko: 

Dane kontaktowe: 

adres e-mail: 

nr telefonu: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych 

w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Gminy Radzyń 

Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Radzyń Podlaski. 

o poniższej treści: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), w związku z prowadzeniem działań 

konsultacyjnych projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski, informujemy że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Radzyń Podlaski, reprezentowana przez 

Wójta Gminy Radzyń Podlaski, tel: 83 413 18 00 e-mail:  ug@radzynpodlaski.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora z którym można kontaktować się za 

pośrednictwem e-mail: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych projektu 

uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1avZr-n6AhWrk4sKHaZLAq4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radzynpodlaski.pl%2F&usg=AOvVaw05_gPYEOqStZzFngVqz2C9
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1avZr-n6AhWrk4sKHaZLAq4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radzynpodlaski.pl%2F&usg=AOvVaw05_gPYEOqStZzFngVqz2C9
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4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych projektu uchwały Rady Gminy Radzyń 

Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń 

Podlaski.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym w proces 

opracowania projektu uchwały wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający 

z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, 

prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu,  

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO 

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane. 

 


