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PLP.671.1.2022           Oborniki, dnia 04 lutego 2022r.

  
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA OBORNIK 
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących  

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
 

Burmistrz Obornik informuje, iż w związku z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r.                 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. Poz. 485, t.j.), rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki,                            

co stanowi pierwszy etap działań zmierzających do sporządzenia na podstawie art. 14 w związku              

z art. 23 ustawy o rewitalizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 

2022-2032”. Za pomocą tego Programu, na wyznaczonych obszarach, będzie można stosować 

specjalne mechanizmy naprawcze i inwestycyjne oraz korzystać ze środków specjalnie 

przeznaczonych na cele rewitalizacji.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Przedmiotem konsultacji jest zaproponowany na terenie Gminy Oborniki obszar zdegradowany                  

i obszar rewitalizacji, które znajdują się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Obornikach                          

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Oborniki. Konsultacje mają na celu uzyskanie uwag, opinii i propozycji dotyczących obszarów 

zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki, na których powinny być prowadzone działania 

rewitalizacyjne.  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 lutego 2022r. do dnia 15 marca 

2022r. w formie: 

1. zbierania uwag w postaci pisemnej: 

− drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach  

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki, 

− elektroniczną, email: um@oborniki.pl,    

− platformy ePUAP na adres /5k44l5frti/skrytka (opatrzone podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym), 

− bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach.  

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres składającego uwagę,                                    

a także przedmiot i zakres uwagi wraz z oznaczeniem nieruchomości,                                                                   

której dotyczy. 

2. Spotkań, na których zostanie omówiona i poddana konsultacjom problematyka 

procesu rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki oraz projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki. 

Spotkania odbędą się dnia: 
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1) 21 lutego 2022r. (poniedziałek) o godzinie 16 30  

2) 3 marca 2022r. (czwartek) o godzinie 16 00 

3) 14 marca 2022r. (poniedziałek) o godzinie 16 30 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,                        

64 – 600 Oborniki /sala sesyjna, I piętro/przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość, przez jednoczesną transmisję obrazu  

i dźwięku (online) za pomocą platformy ZOOM. W spotkaniach będą mogły wziąć udział 

osoby uprzednio zgłoszone. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach za 

pośrednictwem platformy ZOOM  muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na 

adres: plp.dyskusja@um.oborniki.pl w terminie 2 dni od dnia wyznaczonego spotkania. W 

zgłoszeniu podać należy  datę spotkania oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link, 

umożliwiający udział w spotkaniu. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane                   

w mailu zwrotnym. Dodatkowe informacje o szczegółowym sposobie i zasadach udziału 

w spotkaniach,  w szczególności o możliwości uczestniczenia w spotkaniach w sposób 

zdalny, można uzyskać pod numerami telefonu: 61 65 59 136/61 65 59 139 w dniach 

urzędowania w godz. 800-1500. 

3. zbierania ankiety zamieszczonej po adresem www.oborniki.pl w zakładce                                      

pn. „Gminny Program Rewitalizacji” oraz w wersji papierowej dostępnej                                                 

w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego                              

Urzędu Miejskiego w Obornikach.  

      Wypełnioną ankietę do dnia 15 marca 2022r.  można składać: 

− drogą interaktywnego formularza zamieszczonego po adresem www.oborniki.pl                       

w zakładce pn. „Gminny Program Rewitalizacji”, 

− elektroniczną, email: um@oborniki.pl,    

− drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Obornikach  

             ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki, 

− bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach. 

Formularz ankiety, arkusz informacyjny do ankiety oraz projekt uchwały  w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Oborniki od dnia 15 lutego 2022r.                      

na stronach internetowych: www.oborniki.pl. oraz www.bip.oborniki.pl. w zakładce „Gminny 

Program Rewitalizacji” oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego                                

w Obornikach (pokój 225 II piętro).  

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii zapoznanie się z projektem uchwały w siedzibie 

urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt 61 65 59 136/61 65 59 

139 w dniach urzędowania w godz. 800-1500. W przypadku przybycia na umówioną wizytę niezbędne 

jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcje rąk po wejściu 

na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Obornikach jest: Burmistrz Obornik,                                                           

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. 
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2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego                              

w Obornikach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 

Urzędzie Miejskim w Obornikach za pomocą adresu inspektor@rodo-krp.pl lub Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c., 

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Obornik – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Obornikach; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Oborniki; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z gminą Oborniki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem                          
jest Burmistrz Obornik. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres                                   

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) 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; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
 f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego                                       

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, 

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa  i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 

lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:Dr n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny  

Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl 

kom. 792 304 042 
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