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Karta przedsięwzięcia w ramach Strategii rozwoju Gminy Bychawa na 

lata 2022 - 2030 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów 

umożliwiających realizację założonych w Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030 

celów. 

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i 

działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.). Zaproponowane przedsięwzięcia prosimy 

przypisać do proponowanych celów strategicznych. 

Zgłaszanie projektów możliwe jest poprzez formularz w wersji papierowej lub elektronicznej 

dostępnej pod adresem: https://forms.gle/qi1Gp6XT2RoVVURXA 

Formularze w wersji papierowej proszę dostarczyć osobiście lub listownie pod adres:  

Urząd Miejski w Bychawie 

Ul. Partyzantów 1 

23-100 Bychawa 

 

W terminie do: 9.09.2022 r. 

 

Uwaga! 

Pod uwagę nie będą brane wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nie w pełni 

wypełnione. Warunkiem rozpatrzenia jest konieczność podania wszystkich danych w tabeli w 

karcie przedsięwzięcia.  

 

  

https://forms.gle/qi1Gp6XT2RoVVURXA
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Karta przedsięwzięcia/ projektu 
 

Nazwa podmiotu, który będzie realizował 
projekt 
 
Np. przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, 
spółdzielnia, szkoła, podmiot leczniczy, itp. 

 

Dane osoby zgłaszającej 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon: 

 

Adres e-mail: 

 

Nazwa przedsięwzięcia:  
 
 
 
 

Przedsięwzięcie realizuje cel nr: 

1. Gmina atrakcyjna do życia i pracy 
1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Gminy 
1.2 Lepszy dostęp do usług 

mieszkaniowych i ich wyższy standard 
1.3 Lepszy dostęp i jakość usług edukacji 

oraz opieki nad dzieckiem 
1.4 Bardziej rozbudowana oferta w 

zakresie kultury i rekreacji dla 
mieszkańców 

1.5 Lepsza dostępność usług medycznych, 
programów profilaktycznych i opieki 
społecznej 

1.6 Wysoki poziom bezpieczeństwa 
publicznego i uporządkowana przestrzeń 
Gminy 

2. Czyste środowisko i adaptacja do 
zmian klimatu 

2.1 Ochrona walorów przyrodniczych i 
kulturowych 

2.2 Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

2.3 Transformacja energetyczna i czyste 
powietrze 

2.4 Sprawna gospodarka odpadami 
2.5 Promowanie zasad ekologii i edukacja 

ekologiczna mieszkańców 
3. Efektywna gospodarka lokalna i 

rozwijający się rynek pracy 
3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej oraz oferty turystycznej w 
oparciu o lokalne produkty i usługi 
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3.2 Rozwój rolnictwa i sektora 
spożywczego z większą wartością dodaną 

3.3 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
pozarolniczej i jej konkurencyjności 

3.4 Kreowanie przyjaznych warunków do 
przyciągania inwestycji i rozwoju nowych 
firm 

4. Gmina dobrze zarządzana i aktywne, 
zintegrowane społeczeństwo 
obywatelskie 

4.1 Wysokiej jakości i sprawna, otwarta na 
mieszkańców administracja publiczna 

4.2 Cyfryzacja usług i zasobów 
administracji samorządowej 

4.3 Aktywizacja obywatelska 
mieszkańców i budowanie kapitału 
społecznego 

4.4 Skuteczny marketing Gminy 
4.5 Integracja społeczna i aktywna 

polityka senioralna 

Opis przedsięwzięcia: 
 
W tym zadania planowane do realizacji w 
ramach przedsięwzięcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
 
(Miejscowość i adres/ obszar całej gminy) 

 

Szacowana wartość przedsięwzięcia: 
(W zł) 

 

Planowany okres realizacji 
(MM/RRRR-MM/RRRR) 

 

Źródło finansowania: 
(Fundusze UE/ środki prywatne) 

 
 
 

Prognozowane rezultaty planowanego 
przedsięwzięcia: 
 
(znaczenie dla obszaru, wpływ na redukcję 
problemów, oddziaływanie na otoczenie) 
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Klauzula RODO 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 

U. U E.L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm stron.1) (dalej jako: „RODO") informujemy 

Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także 

o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Bychawie jest: Burmistrz Bychawy, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Bychawie, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu iod@bychawa.pl lub na 

adres ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania. 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym naborem 

planowanych przedsięwzięć do Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa. 

Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, 

audytowe, prawne, podatkowe. 

 

5. Przechowywanie danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym 

zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający 

z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (symbol klasyfikacyjny 

062) – zgodnie z którymi dane nie podlegają zniszczeniu. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 
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a) prawo dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadku gdy przetwarzamy dane 

na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; 

f) wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

7. Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania 

z nich udziela Inspektor ochrony danych. 

 

8. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania 

uzależnione jest przyjęcie zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia do Strategii rozwoju 

Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

Potwierdzenie otrzymania klauzuli informacyjnej: 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, ze zostałem/am poinformowany/a o przysługujących 

mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzania, sprostowania, usunięcia 

danych osobowych – w prostej zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały 

wyjaśnione. 

Oświadczam, ze przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Data i podpis 


