
Zarządzenie nr 169/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju 

elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040 
 

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje: 

  

§1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 

dotyczących projektu Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-

2040 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Celem konsultacji jest zebranie uwag, 

opinii i propozycji dotyczących projektu Strategii.  

 

§2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, będzie zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Michałowice (https://www.michalowice.pl/), w Biuletynie Informacji 

Publicznej (https://bip.michalowice.pl/strona-glowna), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy Michałowice, w terminie od dnia 21 lipca 2020 roku.   

 

§3. Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie pisemnej 

lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia w terminie od 21 lipca do 5 sierpnia 2020 r.  

 

§4. Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy 

Michałowice, Referat Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice. 

 

§5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Mruwczyńska – Referat 

Funduszy Zewnętrznych.  

 

§6. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy 

Michałowice. 

 

§7. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany 

na stronie BIP Gminy Michałowice.  

 

§8. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Michałowice.  

 

§9. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Michałowice (https://www.michalowice.pl/), w Biuletynie Informacji Publicznej 

(https://bip.michalowice.pl/strona-glowna), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Michałowice. 

 

§10. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu 

Gminy Michałowice. 

 

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 169/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

- Strategia Strategii  rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040 

 

/z uwagi na pojemność dokumentu został o dołączony w oddzielnym pliku/ 

 
 



 
 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 169/2020 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

- Formularz zgłoszenia uwag do projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Michałowice na lata 2020-2040 

 
FORMULARZ UWAG 

do projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040 

Imię i Nazwisko osoby lub nazwa podmiotu zgłaszającego 

uwagę  

 

Instytucja (jeśli dotyczy)   

Adres do korespondencji (e-mail)  

Telefon/fax.  

 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu  

Lp. Część dokumentu do 

którego odnosi się 

uwaga  

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.  

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

   

4.  

 

 

 

 

   



 
 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem moich danych osobowych jest Gmina Michałowice adres Aleja 

Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice REGON 013269290, NIP 5342480595 tel. 

22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

 z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:  

sekretariat@michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Urzędu Gminy 

Michałowice 

 administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, inspektorem ochrony danych 

osobowych w Gminie Michałowice jest Pan Piotr Glen, adres do korespondencji e-mail: 

daneosobowe@michalowice.pl 

 zebrane dane osobowe na będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji 

zadań wynikających z realizacji zapisów Strategii  rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Michałowice na lata 2020-2040 

 moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z analizą zgłoszonych uwag w przedmiocie prowadzonych konsultacji 

społecznych dotyczących Strategii  rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na 

lata 2020-2040 

 zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w 

związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. 

dostawcom wparcia informatycznego; 

 moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia spłaty pożyczki, a jeżeli 

pożyczka nie została udzielona przez okres 4 lat od dnia zgłoszenia uwagi  

 w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych moich dotyczących 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania moich danych osobowych  

 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w 16 RODO, nie może skutkować zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą a także nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników 

 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. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzieleniu pożyczki 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 

Miejscowość  i data  

 

 

podpis osoby lub podmiotu zgłaszającego uwagę 
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