
ZARZĄDZENIE NR 497/2021 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 2075) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące nadania przez Radę Miejską 
w Hrubieszowie nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – 
Hrubieszów – Zosin – granica państwa. 

2. Przedmiotem konsultacji jest wybór nazwy ronda z trzech przedstawionych propozycji, tj.: 
1) Świętego Jana Pawła II; 

2) Generała Władysława Sikorskiego; 

3) Praw Kobiet. 

3. W przypadku uznania, że żadna z propozycji, o których mowa w ust. 2 nie jest wskazana uprawniony do 
udziału w konsultacjach może wybrać opcję „żadna z powyższych”. 

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Miasta Hrubieszów. 

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Hrubieszowa. 

§ 4. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 29 kwietnia 2021 r. do 9 maja 2021 r. 

§ 5. Konsultacje przeprowadzone będą w formie: 

1) platformy internetowej – poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów - 
https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/konsultacje-spo%C5%82eczne i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów - https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=281 ankiety, 
której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) zbierania opinii w punkcie konsultacyjnym – poprzez zgłaszanie opinii na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie poprzez: 

1) wypełnienie ankiety, o której mowa w § 5 pkt 1; 

2) elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl 
w formie podpisanego skanu formularza, o którym mowa 
w § 5 pkt 2; 

3) w wersji papierowej za pośrednictwem poczty/kuriera/dostarczenia osobiście na adres: Urząd Miasta 
Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – nazwa ronda” wypełnionego formularza, o którym mowa 
w § 5 pkt 2; 

§ 7. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na 
tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Hrubieszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierz się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego. 
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 497/2021 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

 

Tytuł: Ankieta dla mieszkańców Hrubieszowa dotycząca nadania nazwy rondu na 

skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin 

– granica państwa. 

 

Data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2021 r. 

Data zakończenia: 9 maja 2021 r. 

 

Szanowni Państwo! 

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu 

ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica 

państwa. 

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi pozwolą na podjęcie decyzji w tym zakresie. 

 

Jestem mieszkańcem Hrubieszowa  

TAK    NIE 

 

Rondu w Hrubieszowie, położonemu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi 

krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa, należy nadać nazwę: 

• Świętego Jana Pawła II 

• Generała Władysława Sikorskiego 

• Praw Kobiet 

• żadnego z powyższych 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 497/2021 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

 

FORMULARZ DO SKŁADANIA OPINII 

w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu 

ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74  

Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa. 

 

1. Imię i nazwisko mieszkańca ……………………………………………. 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………… 

Rondu w Hrubieszowie, położonemu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi 

krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa należy nadać nazwę*: 

  Świętego Jana Pawła II 

  Generała Władysława Sikorskiego 

  Praw Kobiet 

  żadnego z powyższych 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………….. 

  data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

*Wstawić znak „x” przy wybranej nazwie 
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Klauzula informacyjna 

dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu na 

skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74  

Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa 

 

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 

RODO: 

1. Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest   Gmina   Miejska   Hrubieszów  

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszów. Dane adresowe: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, telefon: (84)6962504, (84)6962808, adres email: 

um@miasto.hrubieszow.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres Gminy   Miejskiej   

lub mailem na konto: iod@miasto.hrubieszow.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Łany w Hrubieszowie i drogi krajowej Nr 74 

Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa, na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy 

z 8 dnia  marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 

uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 2075). 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO oraz   wykonywanie   przez   administratora   zadań   realizowanych   w interesie   publicznym   

lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, co stanowi art. 6 ust. 1 lit. e  

RODO. 

4. Odbiorcami   Państwa   danych   mogą   być   organy   władzy   publicznej   oraz   podmioty   

wykonujące zadania publiczne lub  działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są 

podmioty uprawnione   do   obsługi   doręczeń   oraz   podmioty,   z   którymi   Administrator   zawarł   

umowę   na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów 

informatycznych. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście. 

6. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały.  

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; 

6) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

 ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Administrator   nie   przekazuje   danych   osobowych   do   państw   trzecich   oraz   nie   

dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza i nie przetwarza danych w sposób 

zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 68E9842D-0AA8-4F77-A583-D03EE349DD79. Podpisany Strona 2

mailto:um@miasto.hrubieszow.pl
mailto:iod@miasto.hrubieszow.pl

	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3

	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Punkt 1
	Paragraf 5 Punkt 2

	Paragraf 6
	Paragraf 6 Punkt 1
	Paragraf 6 Punkt 2
	Paragraf 6 Punkt 3

	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9

	Załącznik 1
	Załącznik 2

