
Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII I UWAG 

 

w ramach konsultacji społecznych do projektu „Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji 

sanitarnej do nieruchomości”  

 

Imię i nazwisko/Nazwa i adres (osoba fizyczna, prawna, organizacja itp.) oraz forma kontaktu 

wnoszącej opinię: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów do projektu: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 
........................................................ 

Data, czytelny podpis 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w niniejszym 

formularzu dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz.U.2019 r. poz.1781) 

 
 

........................................................ 
Data, czytelny podpis 



Zgodnie z ogłoszonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki konsultacjami społecznymi 

projektu Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości” w dniach 

od 17.06.2021 r. do 22.06.2021 r. przyjmowane są opinie i uwagi do projektu które należy 

składać na formularzu opinii i uwag w formie: 

1. W formie papierowej – złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy 

Wiskitki, ul. Kościuszki 1 (parter przy wejściu), 96-315 Wiskitki (w godzinach pracy 

urzędu) lub wysłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki. 

2. W formie papierowej – wrzucić do skrzyni, która znajduje się przed wejściem do 

Urzędu Miasta i Gminy. 

3. W formie elektronicznej - przesłać na adres e-mail: sekretariat@wiskitki.pl. 

Wyjaśnień udzieli Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt, 

pokój Nr 18, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, tel. (46) 854-50-23. 

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w formie 

elektronicznej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, Biuletynie Informacji Publicznej   

https://wiskitki.bip.net.pl/ w zakładce prawo lokalne/Zarządzenia Burmistrza oraz na stronie 

internetowej gminy:   https://wiskitki.bip.net.pl/ oraz Wydziale Inwestycji i Rozwoju Klimatu,  

pokój Nr 18, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, tel. (46) 854-50-23. 


