
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną, można 

przesłać: 

1. na adres Urzędu Gminy Rusiec (tj. 97 – 438 Rusiec, ul. Wieluńska 35), lub 

2. dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Rusiec, pokój nr 7. 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 

Wójta Gminy Rusiec 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

FORMULARZ ANKIETOWY 

konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 

„Dęby Wolskie – Kolonia” 

 

1. CZY JESTEŚ ZA USTALENIEM URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI                        

„DĘBY WOLSKIE – KOLONIA” RODZAJ WIEŚ 

 

 JESTEM ZA 

 

  JESTEM PRZECIWKO 

 

  WSTRZYMUJĘ SIĘ  

 

 

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

Data     Imię i nazwisko        Adres zamieszkania 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie do celów wyłącznie związanych                   

z ankietą dotyczącą ustalenia nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – Kolonia”  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM ZA”, ”JESTEM 

PRZECIWKO” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. 

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej z kratek 

powoduje nieważność opinii. 

 

Zmiana, mająca na celu utworzenie nowej miejscowości, nie pociągnie za sobą kosztów 

finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren, z uwagi na fakt, 

iż w dokumentach, którymi się posługują widnieje nazwa „Dęby Wolskie – Kolonia”. 

 



Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną, można 
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Klauzula zgody 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Rusiec z siedzibą 

w 97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35, NIP 769-205-00-57, REGON 730-93-47-08, w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości 

„Dęby Wolskie – Kolonia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną 

do mojej zgody. 

Oświadczam, iż przetwarzanie jest niezbędne do ochrony moich żywotnych interesów. 

 

 

 

 

                                                                        …………..………………………………………. 
                                                                                      (Miejscowość, data, czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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 rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”, informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Rusiec z siedzibą                     

97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35. 

 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Dęby Wolskie – 

Kolonia”. 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały 

zebrane. 

 

4. Podane dane, będą przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dotyczą. 

 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa w szczególności art. 9 ust. 2 RODO.  

  

6. Dane będą przechowywane przez okres postępowania administracyjnego w sprawie wniosku 

o ustalenie warunków zabudowy lub zgodnie z terminami wynikającymi z prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody                          

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

dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane 

profilowaniu. 

 
Wójt Gminy Rusiec 

                                                                                                      Damian Szczytowski 

 

 

                                                                        …………..………………………………………. 
                                                                                      (Miejscowość, data, czytelny podpis) 

 

 

 

 


