
 

 
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 15/2021 

Burmistrza Gminy Różan 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

dla mieszkańców gminy Różan 

w sprawie zmiany granic miasta Różan 

 

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych miasta Różan, poprzez przyłączenie terenów 

sołectwa Paulinowo o powierzchni 553 ha, których granice stanowi od strony północnej droga  

krajowa nr 61, wschodniej droga powiatowa nr 2128W, południowej granica sołectwa Mroczki - 

Rębiszewo, zachodniej granica gminy Różan? 

 

TAK 

 

NIE 

 

NIE MAM ZDANIA 

Aby wyrazić opinię, w odpowiedniej rubryce należy umieścić znak „X” 

 

UWAGI: ……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko: 

 

Adres: 

Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby  

przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Różan i sołectwa Paulinowa,  

w graniach administracyjnych gminy Różan, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 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, zwane 

dalej RODO. 

 

 

Data i podpis………………………………...  
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Koncepcja graficzna zmiany granic miasta Różan 

(zaznaczenie obejmuje teren proponowany do włączenia do miasta) 

 

 

Wypełnioną ankietę konsultacyjną w wersji papierowej mieszkańcy mogą składać  

w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00: 

 w Urzędzie Gminy w Różanie, przy Placu Obrońców Różana 4, 

 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Różanie, przy ul Dolnej 19, 

 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie, przy ul. Mickiewicza 5, 

 w Bibliotece Publicznej w Różanie, przy ul. Gdańskiej 4/2, 

 w Szkole Podstawowej w Różanie, przy ul. Szkolnej 3, 

 w Przedszkolu Samorządowym w Różanie, przy ul. Szkolnej 10, 

 podczas spotkania konsultacyjnego (jeśli przepisy sanitarne związane z COVID-19 na to  

pozwolą), które odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 17.00 w GOUK w Różanie, 

 w formie korespondencji kierowanej na Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4,  

06-230 Różan, w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”, 

 elektronicznie – skan podpisanej ankiety konsultacyjnej na adres ugrozan@post.pl 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1) administratorem Państwa danych 

osobowych jest Burmistrz Gminy Różan, adres: ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230Różan; 2)administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: ugrozan@post.pl; 3)administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 4)dane osobowe mogą być 

udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5)administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 

RODO informujemy, że:1)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 2)przysługuje Państwu prawo dostępu do treści 

swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych  

osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora; 

4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
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