
ZARZĄDZENIE NR 135/2022 
BURMISTRZA OPOCZNA 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005 i 1079) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1057; z 2022 poz. 1079) oraz § 9, § 13 ust. 1 i § 14 Regulaminu Konsultacji 
Społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/399/2014 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. 
poz. 2458), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

§ 2. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, wniosków, opinii i propozycji mieszkańców gminy 
Opoczno do projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

§ 3. Konsultacje odbędą się w dniach od 13 lipca do 12 sierpnia 2022 roku. 

§ 4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie teren gminy Opoczno. Konsultacje zostaną przeprowadzone 
według procedury uproszczonej i mają zasięg ogólnogminny. 

§ 5. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Opoczno. 

§ 6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny 
jest: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl), 

2) na stronie www.opoczno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”. 

§ 7. 1. Uwagi, wnioski, opinie i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 można 
zgłaszać z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag, będącego załącznikiem do Ogłoszenia o przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko: 

1) drogą elektroniczną na adres: 

a) e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl; 

b) elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP. 

2) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 

a) Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (Biuro Obsługi Interesanta). 

2. Formularz zgłaszania uwag dostępny jest: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl), 

2) na stronie www.opoczno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, 

3) w siedzibie Zespołu ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Opocznie, plac Kościuszki 
16 w Opocznie; 

4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie (Budynek F). 

§ 8. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 9. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w: 

1) elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie, 

2) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl). 

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Funduszy Europejskich. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Opoczna 
 
 

Dariusz Kosno 
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Załącznik do zarządzenia Nr 135/2022 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 6 lipca 2022 r. 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 
2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców Gminy Opoczno do aktywnego udziału konsultacjach  
społecznych w sprawie uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wskazuje główne kierunki działań 
sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi Gminy Opoczno. Strategia ma na celu przede 
wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2021-2027, a także 
umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją 
działalność i rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań 
inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi 
dokumentami programowymi na lata 2021-2027. 

Przedmiot konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii i propozycji mieszkańców gminy Opoczno do 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 

Termin konsultacji: 

13 lipca – 12 sierpnia 2022 r. 

Jak wziąć udział w konsultacjach? 

Każdy, kto chce zgłosić swoje uwagi, propozycje, opinie i wnioski do projektu Strategii może to zrobić za 
pomocą formularza zgłaszania uwag, będącego załącznikiem do Ogłoszenia, który jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl), na stronie www.opoczno.pl w zakładce 
„Konsultacje społeczne”, w siedzibie Zespołu ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Opocznie, plac Kościuszki 16 w Opocznie i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie 
(Budynek F). 

Uzupełniony formularz można złożyć 

drogą elektroniczną na adres: 

a) e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl 

b) elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP . 

pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 

Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (Biuro Obsługi Interesanta). 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny 
jest pod adresem: www.opoczno.pl  
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FORMULARZ  UWAG  

INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

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

Osoba fizyczna / Osoba reprezentująca instytucję/organizację*) 

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

(nazwa instytucji/organizacji) 

Adres do korespondencji / e-mail*) 

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

Nr telefonu**)  ………………………………… 

Lp. Zapis w dokumencie, do którego 
odnosi się uwaga (wraz z podanym 

numerem punktu i numerem strony) 

Treść uwagi Uzasadnienie 
uwagi 

Propozycja brzemienia 
treści po zmianie 

1     

2     

3     

*) niepotrzebne skreślić 

**) nieobowiązkowe 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, dla potrzeb 
niezębnych do przeprowadzenia procedury Konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Opoczno 2030 przez Gminę Opoczno 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 (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez wyrażenia zgody na 
ich przetwarzanie uczestnictwo w procesie weryfikacyjnym nie będzie możliwe. 

  

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

      (data i czytelny podpis osoby zgłaszającej uwagi) 
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Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz 
Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno. 

2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, tel. +48 
7860166 mail: iod@um.opoczno.pl.   

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody 
uniemożliwia udział w procesie Budżetu Obywatelskiego. 

6. Odbiorcami przetwarzanych 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 udzielonej 
zgody oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat, a następnie 
przetwarzane dane zostaną przekazane do zniszczenia. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo 
do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że 
odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to. 
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