
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SZCZECINEK W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK 

 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zgłaszania uwag, propozycji i opinii do projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji za 

pośrednictwem niniejszego formularza. Przekazane propozycje, opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną 

wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu. Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją znajdującą się przed każdym 

polem formularza. Uwagi można zgłaszać w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r. 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723.)
1
. Odpowiedź "TAK" umożliwi zgłoszenie propozycji, uwag i opinii, natomiast odpowiedź 

"NIE" zakończy wypełnianie Formularza. 

 TAK 

 NIE 

2. Informacje o zgłaszającym. 

Należy podać pełną nazwę podmiotu zgłaszającego propozycje, opinie i uwagi oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej. W przypadku osób fizycznych zgłaszających uwagi, 

propozycje i opinie w polu "Nazwa podmiotu" proszę wpisać - nie dotyczy. 

 

                                                           
1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO 

informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek którego siedziba mieści się w Urzędzie Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w procesie opracowywania dokumentu, pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Szczecinek”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe 
przechowywane będą przez okres 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres 

administratora lub na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@um.szczecinek.pl 



Nazwa podmiotu*  

Imię i nazwisko osoby kontaktowej  

Adres e-mail do korespondencji  

*jeśli dotyczy  

3. Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Prosimy o wskazanie w jednym wierszu maksymalnie jednej propozycji lub uwagi lub opinii.                                                                                                     

W ramach jednego formularza można zgłosić maksymalnie 5 propozycji, uwag i opinii. W przypadku większej liczby propozycji, uwag i opinii należy wypełnić kolejny 

formularz. 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się 

uwaga 

(strona/rozdział) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie 

1     

2     

3     



4     

5     

 

 


