
OBWIESZCZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu 

Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy
Komarówka Podlaska  

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust.
1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U.  z 2022  r.  poz.  559)  zawiadamiam,  że  w  dniach  od  28  października  2022  r.  do  29
listopada 2022 r. zostaną  przeprowadzone konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady
Gminy Komarówka Podlaska  w sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego i  obszaru
rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska. 

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy1 w przygotowanie dokumentów
dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii
dotyczących propozycji  granic i  sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i  obszaru
rewitalizacji  na  terenie  Gminy  Komarówka  Podlaska.  Projekt  Uchwały  Rady  Gminy
Komarówka Podlaska w sprawie wyznaczenia obszar zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
wraz  z  ogłoszeniem  o  konsultacjach  społecznych  zamieszczony  zostanie  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Komarówka  Podlaska
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/ i na stronie https://komarowkapodlaska.pl/ .

Konsultacje społeczne prowadzone będą od dnia 28 października 2022 r. do 29 listopada
2022 r., w następujących formach:

1)  zbieranie   uwag   w   postaci   papierowej   i   elektronicznej,   w   tym   za   pomocą
środków  komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności  poczty  elektronicznej,
poprzez  wypełnienie  formularza  dostępnego  na  stronach  internetowych
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/ https://komarowkapodlaska.pl/,  oraz  dostępnego w
postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej,  ul. Krótka 7, 21-
311 Komarówka Podlaska. Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:

a) drogą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej,   ul.

Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska.
c) osobiście w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej, w sekretariacie Urzędu,

Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej,   ul.  Krótka  7,  21-311  Komarówka
Podlaska, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530,

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są:
   1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 
nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne
inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.



2) zbieranie do protokołu uwag ustnych:
a) osobiście w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej w pok. 4 w godz. od 730 do 1530

lub telefonicznie pod nr (83) 35-35-004  w godzinach od 730 do 1530,
3) badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru

zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Link do
ankiety  dostępny  będzie  na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy  w  Komarówce
Podlaskiej
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/  i https://komarowkapodlaska.pl/,  .

4) spotkanie rewitalizacyjne organizowane w formie stacjonarnej lub online.  Informacja o
otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronach internetowych
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/  i https://komarowkapodlaska.pl/,   ,  na minimum
7 dni przed planowanym spotkaniem.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszar zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz
z  mapą  przedstawiającą  proponowane  granice  wyżej  wymienionych  obszarów,  a  także
diagnozą  służącą  delimitacji  oraz  formularz  konsultacyjny  udostępnione  zostaną  od  dnia
28 października 2022 r. Można będzie zapoznać się z nimi: 

a) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Konstantynów:
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/   ,  

b) na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej:
i https://komarowkapodlaska.pl/

c) w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej,   ul.  Krótka  7,  21-311
Komarówka Podlaska, pok nr 4.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

a) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Konstantynów:
https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/   ,  

b) na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej:
i https://komarowkapodlaska.pl/

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

a) z datą wpływu przed dniem 28 października 2022 r. oraz po dniu 29 listopada 2022 r.,
b) niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane/złożone w formie  innej  niż  na  formularzu  konsultacyjnym (z  wyjątkiem

uwag  ustnych  zgłaszanych  do  protokołu  bądź  propozycji  i  opinii  zgłoszonych  w
trakcie otartego spotkania z interesariuszami  rewitalizacji).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Wójt Gminy Komarówka Podlaska
                           /-/
Ireneusz Stanisław Demianiuk
/dokument podpisany elektronicznie/



Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO”

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej zwanym
„RODO” informuję, że:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komarówka Podlaska. 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Siedziba: Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska. Adres e-mail: 
komarowka@home.pl. tel.: 83 35 35 004.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani   

     skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
     siedziby administratora.
     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach   
     dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
     przetwarzaniem danych.

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu

związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na podstawie załączonej zgody. 

5. ODBIORCY DANYCH:
     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDEZYNARODOWEJ:
Nie dotyczy.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest 
      prowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych oraz zgodnie z terminami archiwizacji na
     mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu 
     cofnięcia zgody. 

Po  tym czasie  z  danych  będziemy korzystać  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa do czasu cofnięcia zgody.

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO – posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie:

skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyników  konsultacji
społecznych oraz zmiana treści konsultowanych dokumentów), 



 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
(wyjaśnienie:  prawo do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w odniesieniu  do
przechowywania,  w celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków ochrony prawnej  lub  w celu
ochrony  praw innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 na podstawie art. 17 i 18 RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego (tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
     Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą 

bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy.

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących 
jest wymogiem prawnym, związanym z udziałem w konsultacjach społecznych; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Wójt Gminy Komarówka Podlaska
                           /-/
Ireneusz Stanisław Demianiuk
/dokument podpisany elektronicznie/


