ZARZĄDZENIE NR 60/18
WÓJTA GMINY ŻARY
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Bieniów, dotyczących budowy
biogazowni rolniczej o mocy 499 kW
Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr XXV/242/12 Rady Gminy Żary z dnia 15 listopada 2012 r., Wójt Gminy
Żary zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się, z własnej inicjatywy, przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Bieniów,
dotyczących budowy biogazowni rolniczej o mocy 499 kW, w ramach postępowania o ustalenie warunków
zabudowy.
§ 2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – ankieta.
§ 3. 1. Określa się termin konsultacji społecznych od dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 3 września 2018 r.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem, umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żary,
na stronie internetowej Gminy Żary oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żary. Ankietę będzie
można uzyskać również w pok. 211 w Urzędzie Gminy Żary.
3. W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych, mieszkańcy wsi Bieniów, mogą składać ankietę,
będącą załącznikiem do zarządzenia, w siedzibie Urzędu Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary,
w sekretariacie pok. 105 lub na adres e-mailowy: gminazary@gminazary.pl.
§ 4. 1. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Żary, odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
społecznych jest Referat Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska.
2. Z przebiegu konsultacji społecznych, komórka organizacyjna, sporządza protokół. Dokument ten zostanie
udostępniony
niezwłocznie
po
zakończeniu
konsultacji
społecznych
na
tablicy
ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Żary, na stronie internetowej Gminy Żary oraz na Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Żary. Zostanie również przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Żary.
§ 5. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy.
§ 6. Bez względu na ilość uczestniczących, konsultacje społeczne uważa się za ważne.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Żary.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 60/18
Wójta Gminy Żary
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

ANKIETA
Konsultacje społeczne mają na calu uzyskanie opinii mieszkańców wsi Bieniów, w procesie ustalania
warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 499 kW.
Państwa wnioski i uwagi będą cennym materiałem przy podejmowaniu decyzji.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o czynny udział w konsultacjach społecznych.
Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy Żary
pok. 105 lub na adres e-mailowy: gminazary@gminazary.pl.
1. Czy akceptujesz lokalizację biogazowni rolniczej o mocy 499 kW w m. Bieniów (dz. nr 7/122, 7/121) –
teren po byłym PGR?
a) TAK
b) NIE
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko*………………………….…………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania*………………………………………………………………………………………………….
Podpis*………………………………………………………………………………………………………………..
* pole obowiązkowe (jeżeli pozostanie niewypełnione ankieta nie będzie brana pod uwagę)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, w ramach prowadzonej sprawy znak: RGŚ.6730.137.2018.

………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żary (al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, telefon kontaktowy: 68 470 73 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzonej sprawy znak: RGŚ.6730.137.2018.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest to, iż opinia nie będzie brana pod
uwagę.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

