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Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu  

pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kąkolewnica na lata 2020-2035” 
 

1. Informacja o zgłaszającym1 
 

Imię i nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)  

Adres do korespondencji  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

Zgłaszający:  

 mieszkaniec 

 podmiot prywatny 

 podmiot publiczny 

 NGO 
 

Proszę o zaznaczenie krzyżykiem sektora, który Państwo reprezentują: 

 infrastruktura i planowanie przestrzenne, 

 gospodarka (rolnictwo, przemysł, usługi), 

 życie społeczne i aktywizacja społeczności lokalnej, 

 środowisko naturalne, 

 turystyka i kultura, 

 edukacja, ochrona zdrowia, 

  inne, jakie?...................................................................................................................... 

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać: 

a) drogą korespondencyjną na adres: URZĄD GMINY KĄKOLEWNICA, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, 

b) drogą elektroniczną na adres: gmina@kakolewnica.lublin.pl z dopiskiem „konsultacje 

elektromobilność”, 

c) osobiście: sekretariat Urzędu Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5. 

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu: 31 lipca 2020 roku 

                                                           
1
 Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowanie wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne 

jest wypełnienie punktu 1. 
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2. Klauzula RODO 
 

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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Gmina Kąkolewnica z siedzibą 

przy ul. Lubelskiej 5, 21-302 Kąkolewnica. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – adres email – inspektor@cbi24.pl ; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 

ramach opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy 

Kąkolewnica na lata 2020-2035” w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, 283 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Dane osobowe przechowywane będą bezterminowo (kategoria A. w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt) 

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości 

danych osobowych; 

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 

skutkować odmową realizacji wniosku 
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3. Zgłaszane uwagi, wnioski i sugestie do projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kąkolewnica na lata 2020-2035”. 
 

Lp. 
Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga (rozdział, 
podrozdział, strona, akapit) 

Komentowany/a fragment/treść Propozycja zmiany Uzasadnienie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 


