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1. Wprowadzenie 

Konsultacje społeczne stanowią integralną część procesu opracowania dokumentów 

strategicznych i planistycznych. Zabieg ten pozwala na prowadzenie dialogu pomiędzy 

przedstawicielami władz a mieszkańcami, co pozwala na zapoznanie się z opinią i propozycjami 

zgłoszonymi przez mieszkańców analizowanego obszaru. Istotą konsultacji społecznych jest 

poznawanie perspektyw i potrzeb mieszkańców i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami 

i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Proces konsultacyjny umożliwia 

opracowanie dokumentu w sposób rzetelny i najtrafniejszy. 

Niniejsze opracowanie prezentuje przebieg konsultacji społecznych Strategii rozwoju Gminy 

Bychawa na lata 2022 – 2030 w okresie od 07.2022 do 09.2022 oraz skrócony opis przebiegu ankiety 

przeprowadzonej w 2021 roku na potrzeby Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Gminy Bychawa.  

Wnioski z konsultacji społecznych oraz wynikające z nich rekomendacje zostały poddane 

dokładnej i pogłębionej analizie, a następnie wykorzystane do uzupełnień i korekt przygotowanego 

projektu Strategii. 

2. Podstawy prawne konsultacji społecznych 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z: 

 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2019 r., poz. 

1295); 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718).  

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii został zawarty w uchwale 

nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji. 

3. Podmiot konsultacji społecznych 

Projekt Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030 podlegał konsultacjom: 

 z mieszkańcami Gminy Bychawa, 

 z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności działającymi na terenie 

Gminy Bychawa, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

 z sąsiednimi Gminami: Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew, Zakrzówek. 
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 z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, 

 z Zarządem Województwa Lubelskiego. 

4. Organizacja konsultacji społecznych, w tym wykorzystane formy 

konsultacji 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 20 lipca 2022 r. do 9 września 2022 r. Ogłoszenie 

wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach i dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji 

dostępne było od dnia 14 lipca 2022 r.: 

 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie, 

 na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie Gminy, 

 na stronie internetowej Gminy: https://bychawa.pl/ 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/?id=6 

W dniu 03.08.2022 r. wysłano pisma do ościennych gmin. W dniu 04.08.2022 r. do publicznej 

wiadomości przekazano projekt Strategii rozwoju Gminy Bychawa. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

 w formie spotkania informacyjno-konsultacyjnego, które odbyło się w Sali konferencyjnej 

budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie dnia 20.07.2022 roku; 

 pisemnej – poprzez przesłanie pism/ wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, 

które zostały wymienione powyżej w podmiotach konsultacji społecznych (rozdział 3); 

 zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej - uwagi i opinie do 

projektu można było składać z zastosowaniem dedykowanego formularza według wzoru 

opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób: 

 poprzez złożenie pisemnych formularzy w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju 

nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; 

 poprzez przesłanie pisemnych formularzy na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie: 

ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; 

 poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: 

https: //forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6; 

 poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie 

mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu), 

 za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl 

 zbierania projektów przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii rozwoju Gminy 

Bychawa na lata 2022 – 2030 realizowanych przez innych interesariuszy niż Gmina, w 

szczególności poprzez przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Projekty 

przedsięwzięć można było zgłaszać z zastosowaniem dedykowanego formularza według 

wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii, w następujący sposób: 

 poprzez złożenie pisemnych formularzy w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju 

nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; 
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 poprzez przesłanie pisemnych formularzy na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. 

Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; 

 poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: 

https://forms.gle/qi1Gp6XT2RoVVURXA 

 poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie 

mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu), 

 za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie ich wyników była Pani 

Renata Jankowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie, zatrudniona na stanowisku 

specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Wsparciem w procesie konsultacji 

była firma zewnętrzna EuroCompass Sp. z o.o. 

5. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu 

Strategii. 

Wstępem do rozpoczęcia prac nad Strategią było wykonanie 

dokumentu „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Gminy Bychawa”.  

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. 

W ankiecie zamieszczono 22 pytania, z czego 4 to pytania umieszczone w metryczce. Ze względu na 

sytuację epidemiczną w kraju oraz ograniczenia w poruszaniu się po Gminie ankieta przeprowadzona 

została w formie internetowej (ankieta on-line). Badanie przeprowadzone zostało w formie 

formularza online zamieszczonego na stronie https://www.bychawa.pl oraz https://pl-

pl.facebook.com/Bychawa/. Ankietyzacja przebiegała na przełomie lipca i sierpnia w 2021 r. W 

ankiecie wzięło udział 52 respondentów. Wykonane opracowanie ma na celu identyfikację 

najistotniejszych w opinii mieszkańców potrzeb gminy a także ustalenie priorytetów działania. Wyniki 

ankietyzacji uwzględniono podczas pisania projektu Strategii. 

„Wyniki z badania ankietowego. Ankieta – ocena stanu i potencjału Gminy Bychawa” - wyniki 

oraz wzór ankiety przekazane były do Urzędu Miejskiego w Bychawie na poprzednim etapie prac, po 

zakończeniu dokumentu Diagnozy.  

Ankietyzacja 
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Ryc. 1. Zrzuty ekranu - ogłoszenie o badaniu ankietowym 
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Dnia 20 lipca 2022 roku odbyło się 

spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

z kluczowymi interesariuszami opracowywanej 

Strategii. Spotkanie miało miejsce w Sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie.  

Program spotkania 

obejmował: 

 Powitanie uczestników 

spotkania. 

 Prezentację multimedialną na 

temat stanu prac nad 

dokumentem Strategii 

i przedstawienia 

wypracowanych: wizji i misji 

rozwoju, celów 

strategicznych i operacyjnych 

oraz kierunków działań i 

modelu przestrzennego. 

 Dyskusję na temat możliwych 

kierunków rozwoju Gminy 

Bychawa i możliwość 

zgłaszania własnych 

pomysłów i propozycji 

przedsięwzięć do dokumentu 

Strategii. 

W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele władz Gminy 

Bychawa, pracownicy Urzędu 

Miejskiego i jednostek 

organizacyjnych, Radni Rady Gminy 

Bychawa, przedsiębiorcy i członkowie 

formalnych i nieformalnych 

stowarzyszeń. W spotkaniu wzięło 

udział 19 osób. 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

Ryc. 2. Zrzut ekranu - zaproszenie na spotkanie informacyjno-
konsultacyjne 
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W dniu 04.08.2022 r. do publicznej wiadomości 

przekazano projekt Strategii rozwoju Gminy Bychawa 

na lata 2022 – 2030. Konsultacje trwały do 09.09.2022 

r., umożliwiło to zachowanie terminów ustawowych. 

Wykaz uwag oraz sposób ich uwzględnienia 

w dokumencie został przedstawiony w rozdziale 6 niniejszego dokumentu: Informacje dotyczące 

konsultacji społecznych w tym szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie 

konsultacji społecznych. 

Ryc. 3. Zrzut ekranu - ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii na stronie Gminy 
oraz w BIP Gminy 

 

Publikacja projektu dokumentu 
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Od początku trwania konsultacji udostępniony został również: 

 formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030; 

 karta przedsięwzięcia; 

 treść klauzuli RODO. 

 

 

 

 Formularz do składania uwag do projektu Strategii rozwoju 

Gminy Bychawa na lata 2022 - 2030 

Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu lub na jego wersji elektronicznej: https: //forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6 

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną 

automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.  

Formularz do składania uwag do projektu Strategii 
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

tj. z 2021r. poz.1057) art. 6.4. „Podmiot opracowujący projekt koncepcji rozwoju kraju, projekt 

strategii rozwoju oraz projekt polityki publicznej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może 

ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację 

o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań 

konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, 

na której zamieszczono projekt”. 

Strategia rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 - 2030 

Lp. Zapis w projekcie dokumentu z 
podaniem numeru strony 

Propozycja zmiany Uzasadnienie 

1.  
 
 
 
 
 

  

2.  
 
 
 
 
 
 

  

3.  
 
 
 
 
 
 

  

 

Imię i nazwisko i/lub podmiot zgłaszający propozycję 

 

 

Wypełniony formularz należy przekazać w jeden ze sposobów skazanych w ogłoszeniu o 

konsultacjach. 

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG upływa 9.09.2022 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych w 

związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na 

lata 2022 - 2030 o poniższej treści: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO), w związku z prowadzeniem działań konsultacyjnych 

projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 - 2030, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych 

projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 - 2030, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych projektu Strategii 

rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 - 2030. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym 

w proces opracowania strategii rozwoju wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 

wynikający z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - 

przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych 

osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy 

RODO 

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane. 

 

…………………………………..……………….……… 

data i podpis 
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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.  

 

  

Karta przedsięwzięcia w ramach Strategii 
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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 

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 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 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: 

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. 
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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 

6. Informacje dotyczące konsultacji społecznych w tym 

szczegółowe zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych 

w trakcie konsultacji społecznych. 
 

Konsultacje społeczne swoim zasięgiem obejmowały obszar Gminy Bychawa i trwały 36 dni 

od 5.08.2022 do 9.09.2022 r. W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły 2 formularze do składania 

uwag.: 1 zgłoszony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 1 wypełniony przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bychawie. 

Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych na 
podstawie zapisów art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

Treść informacji (uwagi/ 
wniosku) 

Zgłaszający Data zgłoszenia 
Odniesienie się i sposób 

wykorzystania uwagi, 
wyjaśnienie 

Propozycja zmiany brzmienia zapisu 
kierunku działań: „Projekty w 
zakresie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na obszarach, 
gdzie kanalizacja sieciowa nie jest 
uzasadniona ekonomicznie” na: 
„Projekty w zakresie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
(z wyjątkiem oczyszczalni z 
drenażem rozsączającym) na 
obszarach, gdzie kanalizacja 
sieciowa nie jest uzasadniona 
ekonomicznie”. Str. 51 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Lublinie 

10 sierpnia 2022 Uwzględniono częściowo. 
Nadano brzmienie: „Projekty w 
zakresie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, na 
obszarach, gdzie kanalizacja 
sieciowa nie jest uzasadniona 
ekonomicznie”. 

Propozycja zmiany tytułu oraz 
zakresu przedsięwzięcia w zakresie 
celu strategicznego nr 2 z: 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

10 sierpnia 2022 Uwaga została uwzględniona w 
dokumencie Strategii 
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Uregulowanie cieku wodnego 
„Kacze Doły” w miejscowości 
Wandzin” na: „Utrzymanie 
naturalnego charakteru cieku 
wodnego „Kacze Doły” w 
miejscowości Wandzin”. Str. 55 

Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Lublinie 

Propozycja dopisania kierunku 
działań do celu strategicznego 3.1 
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i 
turystycznej oraz oferty turystycznej 
w oparciu o lokalne produkty i 
usługi (str. 57): 
- ochrona wybranych obiektów 
(źródeł), uporządkowanie otoczenia 
itp. 
- zaprojektowanie i wytyczenie 
szlaku rowerowego łączącego 
najciekawsze obiekty (we 
współpracy z gminami ościennymi) 
oraz budowa potencjału 
turystycznego gminy w oparciu o te 
obiekty 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej w 
Lublinie 

10 sierpnia 2022 Uwaga nie została uwzględniona. 
Kierunek działań zawierający 
wskazane elementy znajduje się 
pod celem 2.2: "Projekty i 
przedsięwzięcia w zakresie 
zagospodarowania/ 
modernizacji/ ochrony obszarów 
naturalnych cieków wodnych 
oraz ich źródeł" - nie ma potrzeby 
powtarzania kierunku działań w 
celu 3.1. 
Szlak rowerowy stworzony we 
współpracy z gminami 
ościennymi już istnieje i 
funkcjonuje. 

Propozycja zmniejszenia liczby 
wskaźników ze względu na 
niemożliwy lub skomplikowany 
sposób późniejszej ich weryfikacji. 
Usunięcie wskaźników: 

- Wydatki majątkowe 
inwestycyjne powiatu w ramach 
Działu 600 – Transport i łączność 
(mln zł) – str. 109 

- Liczba uczestników 
dodatkowych zajęć 
edukacyjnych (os.) - str. 109 

- Liczba projektów w zakresie 
budowy/remontu/modernizacji 
infrastruktury służącej do 
rozwoju usług kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych (szt.) 
-str. 109  

- Liczba projektów w zakresie 
budowy/przebudowy/rozbudow
y budynków na mieszkania 
komunalne i socjalne (szt.)  

- Powierzchnia 
odnowionych/zrewitalizowanych 
przestrzeni publicznych (ha) – 
str. 109 

- Liczba miejscowości, w których 
dokonano inwestycji z zakresu 
bezpieczeństwa i 

Pracownik 
Urzędu 
Miejskiego w 
Bychawie 

9 września 2022 Uwaga została uwzględniona w 
dokumencie Strategii 
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przeciwdziałania klęskom 
żywiołowym (szt.) – str. 109 

- Liczba wspartych inicjatyw 
chroniących środowisko lądowe 
i wodne (szt.) str. 110 

- Powierzchnia zrewitalizowanych 
terenów zielonych i rekreacji  

- str. 110 

- Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności – kanalizacja (%) 
– str. 110 

- Liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji (szt.) str. 110 

- Liczba zrealizowanych projektów 
w zakresie edukacji ekologicznej 
dla dzieci i młodzieży (szt.) – 
str.110 

- Długość utworzonych/ 
zmodernizowanych szlaków 
pieszych, rowerowych, konnych 
(m) – str 111 

- Liczba gospodarstw 
prowadzących działalność 
agroturystyczną (szt.) – str. 111 

- Liczba zrealizowanych kursów i 
szkoleń z zakresu tematyki 
rolnictwa i pozyskiwania 
funduszy unijnych - str 111 

- Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą (osoba) 
- str 111 

- Liczba przedsiębiorców 
korzystających z nowej oferty 
inwestycyjnej gminy (podmiot) - 
str 111 

- Liczba przeprowadzonych 
szkoleń w zakresie 
cyberbezpieczeństwa   

- (szt.) - str. 112 

- Liczba osób biorących udział w 
głosowaniu w budżecie 
obywatelskim (szt.) - str. 112 
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- Liczba akcji promocyjnych 
skierowanych do określonych 
grup odbiorców (z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technik i narzędzi 
marketingowych); (szt.) – str. 
112 

- Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej korzystających ze 
wsparcia gminy (szt.) – str. 112 

Modyfikacja brzmienia wskaźnika: 

- Liczba mieszkań z zasobu 
gminnego objętych działaniami 
dostosowawczymi -str. 109 – 
zmiana na: Liczba mieszkań z 
zasobu gminnego. 
 

- Porady lekarskie ogółem (szt.) – 
str. 109 – zmiana na: Liczba 
udzielonych świadczeń z zakresu 
pomocy społecznej (szt.) 
 

- Liczba zrewitalizowanych 
obiektów zabytkowych i 
sakralnych str. 110 – zmiana na: 
Liczba zrewitalizowanych 
obiektów zabytkowych, 
sakralnych i obiektów 
przyrodniczych.  

Pracownik 
Urzędu 
Miejskiego w 
Bychawie 

9 września 2022 Uwaga została uwzględniona w 
dokumencie Strategii 

We wskaźniku: Wskaźnik bezrobocia 
- str 111 zmienić źródło danych na: 
dane GUS 

Pracownik 
Urzędu 
Miejskiego w 
Bychawie 

9 września 2022 Uwaga została uwzględniona w 
dokumencie Strategii 

 

 


