FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski
Uwagi można zgłaszać tylko w terminie od 20 czerwca do 20 lipca 2022 r.
Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy w Wasze ręce projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski. Prosimy o zapoznanie
się z dołączonymi mapami obszarów oraz dokumentem „Diagnoza i wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski”, na podstawie którego
wyznaczone zostały wspomniane obszary. Identyfikacja obszarów wymagających interwencji,
na podstawie wybranych wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej jest
pierwszym krokiem niezbędnym do podjęcia działań rewitalizacyjnych. Wasz głos na temat
wyznaczonych granic jest ważny, ponieważ to w obszarze rewitalizacji przez najbliższe lata
będzie prowadzony w Naszym mieście proces rewitalizacji.
"Rewitalizacja" wbrew powszechnemu rozumieniu, nie oznacza jedynie remontu. Remonty
budynków, modernizacja chodników i ulic to jedynie część składowe rewitalizacji. Poprawa
przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania
społeczne, edukacyjne, kulturalne i ekonomiczne podejmowane w tym długim procesie, sukces
którego zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym mieszkańców,
przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych.
Weź udział w konsultacjach i przyłącz się do działań rewitalizacyjnych w Mieście!
Informacje o osobie zgłaszającej uwagi: (prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami)
Imię i nazwisko*
Nazwa instytucji*
(jeśli dotyczy)
Adres zamieszkania*
E-mail
Nr telefonu
* - Pole obowiązkowe

Oświadczenie (proszę zaznaczyć znakiem „x”)

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia
procesu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016
z 27.04.2016 r. (tzw. RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie wiem, że bez podania poprawnych danych
oraz bez wyrażenia niniejszej zgody nie jest możliwe zgłoszenie uwag i opinii
do przedmiotu konsultacji społecznych. Ponadto jestem świadomy/-ma odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i nieprawdziwych oświadczeń.

Pytanie 1: Jeśli ma Pani/Pana uwagi, komentarze lub sugestie dotyczące treści projektu
uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, to proszę je zapisać
poniżej.

Pytanie 2: Jeśli Pani/Pana inne uwagi, komentarze lub sugestie dotyczące granic obszaru
rewitalizacji, to proszę je zapisać poniżej.
Nr działki lub działek do którego odnosi się uwaga:

Inne:

Jestem (proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi, jeśli Pani/Pana dotyczą):
 mieszkańcem/mieszkanką Międzyrzeca Podlaskiego
 przedsiębiorcą/przedsiębiorczynią
 przedstawicielem/przedstawicielką grupy nieformalnej
 przedstawicielem/przedstawicielką jednostki samorządu terytorialnego
lub jego jednostki organizacyjnej
 przedstawicielem/przedstawicielką organów władzy publicznej
Wypełniony i podpisany formularz w terminie od 20 czerwca do 20 lipca 2022 r., można:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail:
rewitalizacja@miedzyrzec.pl;
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Rewitalizacja”;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju
ul. Pocztowa 8, pok. nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Podpis: …………………………………………………………

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się opinią!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wnioskach lub uwagach jest
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83 372 62 10,
e-mail: miasto@miedzyrzec.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury
sporządzenia zmiany planu, mogą skontaktować się drogą elektroniczną:
iod@miedzyrzec.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w procesie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski,
za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie
art. 6 ust 1 lit. a) 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 przesyłu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 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 prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby,
której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia uwag do przedstawionej propozycji dokumentu.

