
 Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 33.2022 

Wójta Gminy Przemęt  

z dnia 20.04.2022 r. 

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt 

dotyczących zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez włączenie  

do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin o numerze 

ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek o numerze 

ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale. 

Informacja o sposobie wypełnienia formularza: 

1. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „TAK” oznacza, że biorący udział  

w konsultacjach jest za proponowanymi zmianami granic obrębu ewidencyjnego 

Barchlin i Borek. 

2. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „NIE” oznacza, że biorący udział  

w konsultacjach jest przeciwny proponowanym zmianą granic obrębu ewidencyjnego 

Barchlin i Borek. 

3. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU” 

oznacza, że biorący udział w konsultacjach wstrzymał się od wydania opinii. 

4. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X”  

w żadnej z kratek powoduje nieważność ankiety. 

 

 

Czy jest Pan/Pani za zmianą granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez 

włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin  

o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek  

o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale?  

 

    TAK 

 

   NIE 

 

  WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU 

 

 

 

 



Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania :  

Data i podpis:   

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii mieszkańców wsi Borek oraz 

Barchlin w sprawie zmiany granic obrębu ewidencyjnego Barchlin i Borek poprzez 

włączenie do obrębu ewidencyjnego Borek działek z obrębu ewidencyjnego Barchlin  

o numerze ewidencyjnym: 317, 318, 319/1, 223/1, 223/3, 223/4 oraz części działek  

o numerze ewidencyjnym 224/1, 285 i 320, które powstaną po podziale. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 

Administrator Pani/Pana 

danych: 
Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@przemet.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 

przechowywania 
Odbiorcy 

 

Przyjęcie i rozpatrzenie 

skargi/wniosku 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w 

związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego 

Do momentu 

rozpatrzenia sprawy 

Podmioty z którymi 

administrator zawarł umowy 

powierzenia 

Archiwizacja danych 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w 

związku z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach 

25 lat Nie dotyczy   

Przysługujące Pani/Panu 

prawa 

  • Prawo żądania dostępu do danych 

 • Prawo żądania sprostowania danych  

 • Prawo żądania usunięcia danych 

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony   

   Danych  Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 

danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do złożenia skargi/wniosku 

Przekazanie danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

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

międzynarodowej. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w 

tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 


