
Ankieta konsultacyjna w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy 

Kadzidło 

 

Treść pytania: 
„Czy jest Pan/Pani za włączeniem do Gminy Myszyniec części obszaru Gminy Kadzidło, 
obrębu geodezyjnego Wach, a mianowicie: części działek ewidencyjnych nr 3093/1, 3093/2,  
3096,  3099,  252/1345 zgodnie z Uchwałą Nr XXX/256/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy 
Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.” 

 

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się 

   

 

Tab. 1 Odpowiedź na ww. pytanie 

 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Data wypełnienia 
ankiety 

 

Podpis 
 

 

Tab. 2 Dane osobowe osoby biorącej udział w konsultacjach 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje o sposobie wypełniania ankiety. 
Konsultacje przeprowadza się dla uzyskania opinii mieszkańców w sprawie proponowanej zmiany granic 
administracyjnych Gminy Kadzidło. 
Postawienie znaku „X” w Tab. 1 w rubryce pod słowami „JESTEM ZA” - oznacza, że biorący udział w 
konsultacjach jest za proponowaną zmianą granic. 
Postawienie znaku „X” w Tab. 1 w rubryce pod słowami „JESTEM PRZECIW” - oznacza, że biorący udział w 
konsultacjach jest przeciw proponowanej zmianie granic. 

Postawienie znaku „X” w Tab. 1 w rubryce pod słowami „WSTRZYMUJĘ SIĘ” - oznacza, że biorący udział w 
konsultacjach wstrzymał się od wydawania opinii. 
Postawienie znaku „X” w Tab. 1 w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej rubryce 
powoduje nieważność ankiety. 
W przypadku złożenia przez jednego mieszkańca więcej niż jednej ankiety konsultacyjnej, komisja uzna 

wszystkie wypełnione przez tego mieszkańca ankiety konsultacyjne za nieważne, chyba, że wszystkie 
oddane głosy będą tożsame. 
W przypadku niewypełnienia którejkolwiek rubryki w Tab. 2 ankietę konsultacyjną uznaje się za 
nieważną. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez gminę Kadzidło, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) z przeznaczeniem ich 

do wykorzystania w procesie ustalania wyników konsultacji społecznej z mieszkańcami gminy Kadzidło w przedmiocie zmiany granic 
administracyjnych Gminy. 

 

        …………………………………………………….. 
         ( podpis mieszkańca ) 



U z a s a d n i e n i e 
 

Potrzeba zmiany granic administracyjnych Gmin Kadzidło wynika z konieczności 
utworzenia drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd do zabudowań mieszkańców wsi 
Olszyny, położonej w Gminie Myszyniec. Ich budynki mieszkalne i gospodarskie 
zlokalizowane są bezpośrednio przy granicy obszaru Gminy Kadzidło. Wyjeżdżona w 
terenie droga znajduje się na terenie gruntów Skarbu Państwa, położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Kadzidło. 

Gmina Kadzidło nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztów budowy drogi, 
która służyć będzie tylko i wyłącznie mieszkańcom wsi Olszyny. 

Włączenie do Gminy Myszyniec części obszaru Gminy Kadzidło, obrębu 
geodezyjnego Wach, a mianowicie: części działek ewidencyjnych nr 3093/1, 3093/2 3096, 
3099, 252/1345, umożliwi Gminie Myszyniec podjęcie działań projektowych i budowę 
drogi dojazdowej dla swoich mieszkańców. W ten sposób powstanie spójność 
infrastruktury drogowej z pozostałą siecią drogową wsi Olszyny i całej Gminy Myszyniec. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Kadzidło w formie ankiet ( dotyczy zmiany granic Gminy Kadzidło ) 
 

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 rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kadzidło, 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4 

2. inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@kadzidlo.pl. Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia procedury zmiany 

granic administracyjnych Gminy Kadzidło i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w oparciu o przepisy 
ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i innych aktów obowiązującego prawa; 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa . Dokumenty 
związane ze zmianą granic gminy mają wartość historyczną i oznaczone są kategorią archiwalną A co oznacza, 
że są przechowywane w archiwum wieczyście; 
6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych ankieta 
będzie uznana za nieważną;  
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8.  posiada Pani/Pan: 

1/  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2/  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

3/  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem    przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; 
4/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 
1/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
___________________________________________ 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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