
FORMULARZ KONSULTACYJNY 
 

projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask.” 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na poniższym formularzu.  

 
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w formie: 

1) elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik 
zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: um@lask.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. Planu 
transportowego ”, w czasie trwania konsultacji; 

2) papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski  
w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask (obowiązuje data wpływu), w czasie trwania konsultacji; 

3) papierowej, przekazanej na formularzu konsultacyjnym bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łasku,  
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni pracujące,  
w czasie trwania konsultacji 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r.  
 
 
INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI /ZMIANY 

Imię i nazwisko  

Instytucja/ jednostka/ 
organizacja/ przedsiębiorstwo* 

 

E-mail i telefon kontaktowy 
(opcjonalnie) 

 

Adres korespondencyjny  

*jeśli reprezentuje Pan/i konkretną instytucję/jednostkę/organizację/przedsiębiorstwo, prosimy o uzupełnienie pola. 
 

 
 
ZGŁASZANE UWAGI / PROPOZYCJE ZMIAN 

 
Lp. 

 Część dokumentu,  
do którego odnosi 

się uwaga (w tym nr 
rozdziału i nr strony) 

 
Treść uwagi/ propozycja zmian 

 
Uzasadnienie 
uwagi/zmiany 

1. 
 

   

2. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Data: …………………………                                                                  ……………………………………………… 
Czytelny podpis osoby 

lub przedstawiciela instytucji/organizacji 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. 

RODO) w związku z prowadzeniem działań konsultacyjnych projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Łask, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100  Łask,  

NIP: 8311575675, tel.: 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

iod@lask.pl. 

2. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest zbieranie opinii oraz uwag dotyczących projektu 

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask. 

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczących nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. 

4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat. 

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

7. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.  

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać  

z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 

profilowanie. 

 
 


