
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2021  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13.01.2021r. 

 
 

OGŁOSZENIE 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 

 
1. Konsultacje społeczne w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag – 

przeprowadzone zostaną w terminie od 1 lutego 2021r. do 14 lutego 2021r. na piśmie do treści 

zamieszczonego na stronie internetowej dokumentu strategicznego w szczególności na 

formularzu, który będzie do pobrania: 

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – www.ladek.pl ; 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

c) w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 

Lądek-Zdrój. 

 

2. Wnioski, uwagi, opinie można przekazać: 

a) droga elektroniczna na adres: zamowienia@ladek.pl; 

b) droga korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 

Lądek-Zdrój; 

c) bezpośrednio do BOK Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. 

 

3. Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 14.02.2021r. lub bez zachowania wymaganej 

formy formularza nie będą rozpatrywane. 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.13.2021  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13.01.2021r. 

 
FORMULARZ KONSULTACYJNY  

 
Projekt „STRATEGII ROZWOJU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA LATA 2021-2027” 

 

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do dnia 01.02.2021 do dnia 14.02.2021 r. osobiście, 
pocztą tradycyjną lub mailowo, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31, 
57-540 Lądek-Zdrój, adres e-mailowy: zamowienia@ladek.pl   

 

IMIĘ I NAZWISKO: …………….……………………………………………………………… 

DANE KONTAKTOWE (TEL. E-MAIL):  

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

 

Poszczególne pola i linie mogą być dowolnie rozszerzane. 

 
 
Wnioski / uwagi / opinie dotyczące projektu STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2021-
2027: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

……………………………………………. 

data, czytelny podpis 

  

LP. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 
(rozdział, nr str.) 

TREŚĆ UWAGI  
(PROPOZYCJA ZMIAN) 

UZASADNIENIE UWAGI 

1    

…    



 

Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lądka-Zdroju, z 
siedzibą Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
umig@ladek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może 
się Pani/ Pan skontaktować poprzez email  iod@ladek.pl lub pod nr tel. 
74 8117859 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych 
powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym organom 
działającym na podstawie przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych będzie skutkowało niemożnością realizacji postanowień 
umownych o ile przetwarzanie danych nie odbywa się na podstawie 
zgody. 

            Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju  

  

…………………………………..…….  

                (data, czytelny podpis) 


