
ZARZĄDZENIE NR 20/2019
BURMISTRZAMIASTA [GMINY GLINOJECK

zdnia ZI lniego 2019 r

w sp.zwic przeprowadzenia knnsnlincji spuieczuycli doiynzncycn prnjcliin „rrngmmu ozruuiczani.
Niskiej Emisji dla Misiu i Gminy Glinojeck"

Na podsinwic un Sa usr. i św.?”! usi i ustawy zdnia x mnrcn 199Umku usamorzndzie gminnym (rj
DzU 12018r. paz.9941,e 71"). m1. 39 iisi l usinwy zdnia 3pnzdziemika zuoxroku ondesiepnianiu
Informacji nśmdnwisku i jegcl nclnonie, udziale spoieczcr'isiwa wecnronie śmdowisku diaz oocenacli

cddzlalywunin nn środowisko (i.,. Dz U z 2018 r pul. zoxl ze zm.) w związku zUcnwaia Nr vll/42i2007
Rady Miejskiej wGlincjccku zdnia 25 kwieinln 20m roku w sprnwic określenia zasad irrylin
przeprowadzaninkonsnliacjispniecznyclizmieszkancumiMiasiaic yG ojeclc,zarządzamcnnnsiepnje;

; i, l Żm'ządzzm przicprowndzcnic konsulrucji spolccznycli dozyczaeyeli projekin „Programu Ogmmcmnm
Niskiej Emisji dla Minsia i Gminy Glinojeck".

; Celem knnsulincji społecznych jesi zebranie opinii. uwag I wnlosków od mieszkańców na icmni projeklu

„Programu „"
3. Konsulincye prchrpwrdznne będą mi ohsLarzc Gminy Glinojeck

zliaiicy (iminy Glinojeck,4. Podmioinmi uczesiniczricy lioiisulrncjiacli hędn mi

5 z. |, Kunsullncje, @ kiorycii mowi. w i l zosianą prchiowailzone w fon-nic nsdnnia opini zknncow

popr-zez umieszczenie projekiu „Programu Ogmnicanin Nisklcj Emisji dla M siu iGminy Gllllojcck" na

snonie inmmelowcj www glinojcck nei Uraz w Biuleiynic informacji l>iililicznei (mp) i przyjmowanie uwag.

prdpozyeji nu pis'rnie za pomocą innnularza slannwiącegn zalącmlk nr l do niniejszego minutami). który

mnzna pobrać w Umdzię Miasm iGminy Glindiecli, pok nr l9 ornz ze soon inwrneiouyoli

www.glinojcck.n=l oraz BIP.

zi Formularz, u kiórym mowa w ust 1 można dosurczyc

ll u pomocą pocziiy elelaronicznej. sekreiurini@e-g ojeckpl ,

w Sv.-krem2) oso e Urzędu Miasla I iiminy w Glinojecku, nl Placka 12,06450 Glinnjecii,

3) poprzez poczrę lub muy podmioi dosurczajaey na adres Urzedu minsia iGiuiliy w Glinojecku, ui Plocku

12,06450 Glinojeck

3. Konsuliucjc odbędą się w terminie od dniu 12.02.20l9 r› do dnia 14.03 2019 |. do god7 16.00.

4. formularze, okir'iryeli mowa w usLŻ _ kidre wpłyną dis Urzedu Mrasra iriminy w Glileecku lub ma

adres mailowy po rcrm wskazanym w pkL : nie bedą rpzpairzionc.
s, Konsulracjemają clininlcier op duwczy n icn wyniki nie są wiszące

s. Knnsulucje uznaje się za wazne bez względu nn liczbę uczestniczących w nich osdii

53. Spruwnzdanie z przeprowadzonych lionsulineji wSunie podane dn publicznej wiadomnś
zu dni od ich ukonczeniu na ubllcy ogloszen Urzędu Miasin i Gminy wGIlnojccku. w Biuleiynie lnfnrm'

Fubllczncj oraz na sirnnie inicrneiowej Urzędu Miasu I GminyGlinojeck

w lcrini e

54.7arzadzenic podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszc nn mbl'lcy ogloszen Urzędu

Miusiui GminyGlinojeck, na same inicrneiowcj www glinojnck nei oraz niulcrynic informacji Publiczne-_i

' 5. Wykonaniemnądzenia pawie/7x się lns kicniwi ds. ocllmuy środuwiska . nchmuy przyrody.›»

5 5. Lanądzenie wcliodz. w zycie z dniem podjpcm

BIADFlvAEAI—ŻHADCAWZJDSpodpisany Sironnl



Zalacznik do urrndrnnin Nr 20/2019
Bumiislru Miaśln i Gminy (iiiriojcck
zdnim 11 iurcgo 2019 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIAuwm, PROPOZYCJI no PROJEKTU PROGRAMU
GGRANICZANIANISKIEJ EMISJI um MIASTA I GMINY GLINOJECK

Informuc'e2 :gmrn'gcym:

linię i nnzwixkn „

adres umicxlkanla

Nr melon u, ndm mmail

angi gmgggc'e & um'ektu:

Lp. Dinychmsnwy upis (wm z podaniem l'rupolmwiue brzmienie
*

Uuudnieuie
rondzinin i nr slrnny) uliisu

Dliękujemy„ nmkmnic nwng, prnpivzy

Ja, niu,-y podpisany/a w nawiyamn do rapida—„ anpquzelua Pnrinmcnxn Europejskiegn iRndy UF.
zma/ow 127 kwielnia zum . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zone:—„armiom damch
osobowych i w sprawie swobodnego „:.an ukich danych (lzw. RODO)wyrw-n dobrowoinn Lgudę nn
zbieranie „ciwnrznnrc moich danych nwhnwych procz umd Mi la i Gminy (.hnojeck zsncdzibq przy
ui. Płockiej 12, 06450 Glinojeck wcelu pncnrowndmia konsuhacji 4:00:51"th nicjckm Progianiu
ngrnnioznmnNiskiej Emisji din Miasta i Gminy Gliuujec .

infnnnnycmy ze dnne nwbowe móh biorących ndrini w knnsuhnqxcli snniccznych będą przelwurume nn
zasadach określonych w anpunąduniu Poiinrncnrn Europci gn i Rady UE zdmn 27 kwrcrnin znie r.
wsprnwic uchmny osób mycmych wzwiązku zpruiwarmniem danych osobowych iw sprawic
swubodnegu nncpiywn takich danych um nchyicnin dymkrywy 95/46/W'E (ogólne mzporzndzcnic
occhroiiie danych), wccin Wykonania obowiązirow p.nwnych wynikmących Auslawy osmiunądzie
gminnym inslawy ouduslępma .. informacji ośmduwnku i ycgo ochronią ndzinic spoicczorisiwa
wochmnic śmdowrskn oraz mecenach odd7iaływania na środuwiokec wicccj inforrnncji do-yozących
przelwarmnia danych osobowych maydnic się nn nioma iemeiowcy www ghnoicch ncl
Administratorem dnnych owbuwych 'esl Unąd Miasla iGmmy wGIinujccku, ul Piockn iz, 06-450
Ghnoiccir, cmnii s:krcwiul@e-glinoj=ckcpl . Administramr wyznaczy] lmpekiorz Ochmny nnnych
7 którym można się skonmktuwać drogą mailową. iudufbnrnci ni

(czy/emy poripir)

id FEJASEBF-HXI-Am'v'AEAIVZDADCAWZJDS Podpisany snnnni


