
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

dotyczący projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji 
 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu): 

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl, 

b) drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24,  

 80-855 Gdańsk, 

c) bezpośrednio do sekretariatu Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 

Gdańsk, IV piętro, pokój nr 401, w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

1. Informacja o zgłaszającym: 

imię i nazwisko  

nazwa instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa 
(wpisać w przypadku, gdy uwagę zgłasza 

jej przedstawiciel) 

 

e-mail 
 

rodzaj interesariusza 
 

(proszę zaznaczyć „x” – możliwość 
wielokrotnego wyboru) 

mieszkaniec obszaru rewitalizacji 

 

właściciel, użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 

 

mieszkaniec gminy poza obszarem rewitalizacji 

 

podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą 

 

podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

 

jednostka samorządu terytorialnego / jednostka 
organizacyjna 

 

organ władzy publicznej 

 

organizacja pozarządowa 

 



2. Zgłaszane uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji 

Lp. treść i uzasadnienie uwagi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, 

jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem 

ochrony danych na adres mailowy: iod@gdansk.gda.pl. 

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zebranie uwag dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.  

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku licząc od końca roku, w którym zebrano dane. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również 

podmioty, które świadczą nam usługi. 

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz. 

W przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa dodatkowo wymagana pieczątka. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 


