FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i OPINII DO DOKUMENTU
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SUPRAŚLNA LATA 2017-2023

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl
na lata 2017-2013 za pośrednictwem niniejszego formularza.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 23.06.2018 r. do 02.07.2018 r.
Prosimy o dostarczenie formularza w wersji papierowej lub skanu dokumentu na adres
mailowy: rewitalizacja@supraśl.pl lub wypełnienie formularza w wersji papierowej i złożenie
osobiście lub przesłanie pocztą na adres:
Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16-300 Supraśl.
Formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną niżej.
Otrzymane opinie i uwagi zostaną poddane analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną
zarekomendowane do ostatecznej wersji tego dokumentu.
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres do korespondencji

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Uwagi i opinie
Należy wskazać w jednym polu jedną uwagę lub opinię. W każdym polu należy wpisać:
1. Numer strony projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl, na której znajdują
się zapisy będące przedmiotem uwag lub opinii
2. Uwagę lub opinię do zapisu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
3. Zaproponowaną zmianę treści Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Nr strony
dokumentu

Uwaga lub opinia do zapisów
Lokalnego Programu Rewitalizacji

Propozycja zmienionej treści zapisu
Lokalnego Programu Rewitalizacji

Oświadczenie wnioskodawcy:
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych formularzu
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017–2023” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Supraśla – Urząd Miejski w Supraślu, ul.

Piłsudskiego 58, 16-300 Supraśl.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych osobowych
będzie skutkować nieuwzględnieniem uwag.
Dane będą przetwarzane do celów przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z
opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl”.

……………………………………………………..
(data i podpis)

