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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2022 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Formularz do zgłaszania uwag w ramach konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 
2030” 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego uwagi/sugestie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 *Formularz składam jako: 

- mieszkaniec miasta Rawa Mazowiecka, 

- reprezentant podmiotu uprawnionego do udziału w konsultacjach na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

* niepotrzebne skreślić 

Reprezentowana instytucja/organizacja lub informacja o reprezentowanej grupie interesariuszy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

.............................................................................................................................................................................. 

Adres kontaktowy (e-mail) ……………………………………………………………………………………………… 
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Tabela do zgłaszania uwag/sugestii/propozycji zmian/opinii szczegółowych 

Strona 
Strategii, 
której 
dotyczy 
uwaga/ 
sugestia 

 

 
JEST (obecna treść) 

 

 
PROPONOWANY ZAPIS (nowa treść lub uwaga) 

 

 
Uzasadnienie zmiany/propozycji 

    

    

    

    

w razie potrzeby prosimy o powielenie wierszy tabeli 



Id: 0A0CD2B6-0F31-4F6A-A11F-F4D835DE2574. Podpisany Strona 3 
 

1) przyjęta w całości w zaproponowanym brzmieniu, 

2) przyjęta częściowo (zostanie przedstawione uzasadnienie), 

3) odrzucona (zostanie przedstawione uzasadnienie), 

4) nie ujęta ze względu na charakter dokumentu jakim jest Strategia (np. postulaty bardzo szczegółowe, 

dotyczące konkretnych projektów). 

Zestawienie zgłoszonych uwag/sugestii oraz informacje i uzasadnienia zostaną przedstawiane w raporcie 

z konsultacji społecznych, który zostanie przygotowany w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji 

i opublikowany na stronie www.rawamazowiecka.pl. 

Prosimy Panią/Pana również o ustosunkowanie się do stwierdzeń wskazanych poniżej związanych 

z trafnością i adekwatnością zapisów projektu Strategii Miasta Rawa Mazowiecka. 

Stwierdzenie  Prosimy o wstawienie X w odpowiedniej 
kolumnie 

Tak, zgadzam 
się ze 
stwierdzenie
m  

Nie, nie 
zgadzam  
się ze 
stwierdzeniem  

Nie mam 
zdania  

Cele zapisane w Strategii stanowią odpowiedź 
na występujące aktualnie problemy/bariery 
rozwoju społeczno-gospodarczego, 
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka  

   

Cele zapisane w Strategii są realistyczne, ich 
osiągnięcie będzie możliwe w perspektywie 
2030 roku  

   

Dzięki realizacji zapisów Strategii Miasto Rawa 
Mazowiecka będzie lepszym miejscem do życia  

   

Cele wskazane w Strategii odnoszą się 
adekwatnie do potrzeb różnych grup 
interesariuszy  

   

Sposób wdrażania Strategii jest jasny i klarowny 
– wiadomo kto odpowiada za realizację celów 
oraz za ich monitorowanie  

   

Wypełniony formularz prosimy odesłać do dn. 12 maja 2022 r. na adres e-mail: 

um@rawamazowiecka.pl    lub złożyć w formule papierowej do urny na parterze budynku Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka przy Biurze podawczym w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres urzędu 

(Uwaga liczy się data wpływu do urzędu). 

................................................................... 

           data i podpis 

mailto:um@rawamazowiecka.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanym dalej RODO, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zgodnie 

z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka z siedzibą 

w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl. Piłsudskiego 5. 

2.  Inspektorem ochrony danych jest Maciej Wiśniewski. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych 

z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: 

iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka 46 8142180. 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag/opinii i propozycji zmian zgłaszanych 

w ramach konsultacji społecznych do projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku 

z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w konsultacjach do projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do realizacji celu, 

dla którego dane zostały zebrane; w przypadkach określonych w RODO 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i wynik postępowania; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli 

osoba, której dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem 

Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

6.  Dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Jednolity Wykaz Rzeczowy Akt dla 

gmin, kategoria A). 

7.  Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym 

podmiotowi opracowującemu projekt strategii rozwoju miasta. Odbiorcami danych osobowych mogą być 

również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w tym dostawcy 

usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju 

i utrzymania systemów IT. 

8.  Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do 

organizacji międzynarodowych. 

9.  Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie 

zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu. 


