
 

Zarządzenie Nr 108/2022 

Wójta Gminy Radziłów 

z dnia 7 listopada 2022 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady 

Gminy Radziłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 i ust. 2  oraz art. 11 ustawy z dnia 9 października  2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Radziłów 

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2371), Wójt Gminy Radziłów zarządza, 

co następuje:  

 

§ 1 Przedmiot i cel konsultacji  
1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy 

w Radziłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

2. Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu 

dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie 

opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 

gminie Radziłów.  

 

§ 2 Grupa respondentów objętych konsultacjami  
Projekt uchwały Rady Gminy w Radziłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji podlega konsultacjom z mieszkańcami gminy Radziłów.  

 

 

§ 3 Sposób udostępniania dokumentacji  

1. Ogłoszenie wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotycząca 

przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 15.11.2022 r.:  

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,  

2) na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy,  

3) na stronie internetowej gminy https://radzilow.pl/, 

4) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy https://radzilow.pl/biuletyn-informacji-

publicznej/, 

2. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna na stronie internetowej 

gminy https://radzilow.pl. 

 



 

 

§ 4 Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji  
1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 15.11. 2022 r. do 27.12.2022 r.  

2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej 

przedstawienia.  

3. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu 

korespondencji do Urzędu Gminy Radziłów.  

 

§ 5 Formy przeprowadzenia konsultacji  
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:  

1. Formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej (stanowiący załącznik 

do Zarządzenia).  
Uwagi i opinie można składać: 

a) drogą elektroniczna na adres: inwestycje@gminaradzilow.pl 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. 

Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, 

c) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 

19-213 Radziłów, w godzinach 7:30 - 15.45, 

d) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych. 

2. Zbieranie uwag ustnych: 
a) przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić 

pod numerem telefonu 86 273 71 15 od 7:30 do 15:45 od poniedziałku do 

piątku 

b) przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, Radziłów ul. Plac 

500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 7:30 - 15:45,  

c) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych. 

3. Spotkania konsultacyjnego zaplanowanego w dniu: 

a) 08.12.2022r. (czwartek)  godz. 15.30  msc. Słucz 

b) 08.12.2022r. (czwartek)  godz. 18.30  msc. Radziłów 

 

§ 6 Komórka organizacyjna i podmiot odpowiedzialne za konsultacje  
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie 

wyników konsultacji jest Referat Inwestycji Urzędu Gminy Radziłów, Radziłów Plac 500-

lecia 14, 19-213 Radziłów, a osobą odpowiedzialną jest Emilia Karolina Laskowska, tel.: 

86 273 71 15, e-mail: inwestycje@gminaradzilow.pl.  

 

§7 Postanowienia końcowe  
1. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana 

zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

3. Informacja, o której mowa w pkt 1 zamieszczona zostanie na stronach  

https://radzilow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ oraz https://radzilow.pl/ 

 

§8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                              Wójt Gminy Radziłów 

 

                                              Krzysztof Milewski 

 

https://partycypacja.clickmeeting.com/rewitalizacja-1
https://partycypacja.clickmeeting.com/rewitalizacja-1


 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 

108/2022Wójta Gminy Radziłów  

Z dnia 7 listopada 2022 r.  

 

 

 

 

FORMULARZ UWAG 

dotyczący projektu uchwały Rady Gminy w Radziłowie 

w sprawie wyznaczenia  

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Imię i nazwisko  

Adres do 

korespondencji 
 

e-mail  

tel./faks  

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość ……………………………… data …………………...………… 

 

Podpis …………………………………… 
 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
 (konsultacje społeczne) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej 
rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URZĄD GMINY RADZIŁÓW z siedzibą w 
Radziłowie, ul. 500-lecia 14, kod pocztowy 19-213, NIP: 7191192740, REGON: 000542244 
 
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych: Alicja Arasimowicz – arasimowicz.alicja@gmail.com  
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 6 ust. 1  
lit. e) RODO, w celu realizacji zadań związanych z procesem rewitalizacji, w tym przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – 
w związku z przepisami ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 
9  października 2015r., o  rewitalizacji; 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:  
a) Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  
b) Rozporządzeniem 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;  
 
6. Posiada Pani/Pan, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami,  prawo do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) sprostowania swoich danych osobowych,  
c) usunięcia danych osobowych,  
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,  
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia RODO; 
 
7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby Pani/Pana uwagi i opinie 
zostały uwzględnione;  
 
8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO. 

 

 

 

 

 


