
A N K I E T A  K O N S U L T A C Y J N A 

 
w sprawie ewentualnej realizacji, przez podmiot prywatny, z zachowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na 

działalność handlowo usługową oraz salę kinowo-widowiskową na nieruchomości będącej własnością 

Gminy Wieruszów o nr ewidencyjnym  188/32 zapisanej w księdze wieczystej nr KW 

SR1W/00085842/0 (przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie). 

 

 
w konsultacjach mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Wieruszów 

 

Pytanie: 
  
Czy akceptuje Pan/Pani ewentualną realizację, przez podmiot prywatny, z zachowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na 

działalność handlowo usługową oraz salę kinowo - widowiskową na nieruchomości będącej własnością 

Gminy Wieruszów  o nr ewidencyjnym  188/32 zapisanej w księdze wieczystej nr KW 

SR1W/00085842/0 (przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie) 

 

□ Tak 

□ Nie 

  
INFORMACJA: 
  
Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku ”x” w kratce przy właściwej odpowiedzi. 

Postawienie dwóch znaków „x” albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność 

głosu.  
 

Dane osoby biorącej udział w konsultacjach społecznych: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania : ……………………………………………………………………………………. 

                                         
                                                                          
………………………….......... 
( podpis składającego ankietę) 
 
Klauzula zgody                                                                                      
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Komisję Konsultacyjną  w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych  

w sprawie ewentualnej realizacji przez podmiot prywatny, z zachowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem na 

działalność handlowo usługową oraz salę kinowo - widowiskową na nieruchomości będącej własnością 

Gminy Wieruszów  o nr ewidencyjnym  188/32 zapisanej w księdze wieczystej nr KW 

SR1W/00085842/0 (przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie) 

 

……………………………….                                                           ………………………………. 
    Miejscowość i data                                                                        Podpis osoby składającej ankietę 

  



Obowiązek informacyjny: 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz. U.E. L119/1), dalej „RODO” informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wieruszowa z siedzibą  

w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. Dane kontaktowe: tel. 627832610, email: 

um@wieruszow.pl, adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP/5825kkfus/skrytka, 
2 . Dane kontaktowe do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych : nr  tel. 627832615 oraz email: 

inspektor danych@wieruszow.pl , lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wieruszowie , ul. Rynek 
1-7, 98-400 Wieruszów. 
3 . Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO - osoba której dane dotyczą 

wyraziła zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu konsultacji społecznych. 
5 .Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
6. Państwa  dane osobowe  przechowywane będą  przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz aktach 

wykonawczych do ustawy. 
7.  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich  sprostowania usunięcia danych , 

przenoszenia danych, jak i  ograniczenia przetwarzania danych w przypadku przewidzianych 

przepisami o ochronie danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych   

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym 

mowa w pkt 4. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych. 
10.Dane osobowe nie będą poddane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  

  

  
Ankietę należy oddać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w dniach 

od  6 do  17 maja 2019 roku. 

  
Warunkiem niezbędnym udziału w konsultacjach jest podanie danych osobowych oraz 

własnoręczny podpis.  

 

 


