
                                                                                                                                                             Załącznik nr 5  
          do Zarządzenia nr 45/2022 

          Burmistrza Modliborzyc 
                                                                                                                                   z dnia  5 października 2022r. 

 
 

ANKIETA KONSULTACJYJNA 
DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI: MICHAŁÓWKA  

 
W sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości  Przymiarki „część wsi Michałówka”                                                                           

 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii  mieszkańców miejscowości Michałówka  
w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Przymiarki „część wsi Michałówka” figurującej  
w Wykazie Urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do obwieszczenia 
Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019r. (Dz. U. z 2019r, poz. 
2360). Proponowane zniesienie urzędowej nazwy ww. miejscowości nie wywoła skutków 
finansowych po stronie gminy i mieszkańców bowiem nazwa nie jest używana w obiegu urzędowym, 
nie występuje w rejestrze identyfikacji adresów, nieruchomości budynków i mieszkań, jest to 
miejscowość niezamieszkała. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania 
 
  
Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Przymiarki  (część wsi Michałówka)? 
JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ  

OD ZABRANIA  GŁOSU 
 
 

  

 
 
 
 

Wyjaśnienia do formularza ankiety 

Udział w konsultacjach mogą brać wyłącznie mieszkańcy miejscowości Michałówka, którzy najpóźniej w dniu udziału  
w konsultacjach społecznych kończą 18 lat. 

Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w jednej z kratek pod słowami: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od 
zabrania głosu. Postawienie znaku „X” w kilku kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce, powoduje 
nieważność głosowania. 

 



 

Obowiązek informacyjny- konsultacje społeczne 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE. L. 
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Modliborzyce reprezentowana przez Burmistrza 
Modliborzyc z siedzibą: ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 
 e-mail.: sekretariat@modliborzyce.pl, tel: 15 8715 079 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze tj. w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Modliborzyce. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 w związku z: art. 5a 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr IV/20/2018 
Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 28.12.2018r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Modliborzyce 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez 
okres niezbędny do realizacji celów tj. wieczyście, o którym mowa w pkt. 3, a następnie zgodnie  
z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej 
na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.   

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba 
że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać 
przekazane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

 

 


