
Załącznik   

do Uchwały Nr XXIX/5/2022 

Rady Gminy Rozprza  

z dnia 10 lutego 2022 r.  

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta 

 

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Rozprza stanowiska mieszkańców 

Gminy Rozprza odnośnie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.  

Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Rozprza w sprawie nadania 

miejscowości Rozprza statusu miasta.  

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie:  

Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Rozprza                          

statusu miasta? 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiedniej kratce.  

Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.  

Jestem ZA Jestem PRZECIW Wstrzymuję się 

 
 
 

 
 

 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Podpis wypełniającego  
 

Data wypełnienia ankiety  
 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do dnia 21 marca 2022 r. w jeden z niżej wskazanych 

sposobów: 

1) w postaci skanu na adres: konsultacje@rozprza.pl; 

2) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się: 

    a) w Urzędzie Gminy w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, 

    b) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy, ul. Rynek Piastowski 10, 97-340 Rozprza, 

    c) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza lub w jej filiach                         

w Milejowie, w Mierzynie, w Niechcicach, w Lubieniu, 

    d) u właściwego sołtysa/przewodniczącej zarządu osiedla Niechcice; 

3) przesłać listem na adres: Urząd Gminy w Rozprzy, ul. Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza.  



 

Klauzula obowiązku informacyjnego  

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), dalej jako: „RODO” informujemy, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rozprza reprezentowana przez Wójta 

Gminy Rozprza, z siedzibą w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza, e-mail: ug@rozprza.pl,                                 

tel. 44 615 80 54.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@rozprza.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

z dopiskiem „Ochrona danych”.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działania jakim jest udział mieszkańców 

w ankiecie dotyczącej zmiany statusu miejscowości Rozprza na miasto.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. art. 5a ust. 1 Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 1372, poz. 1834).  

5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.        

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej                                 

w rozumieniu RODO.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa 

dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.  

8. Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

c) przenoszenia danych,  

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,  

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych.  

10. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 

…………………………………………………… 

Podpis  


