
 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

Projekt „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SUWAŁKI  

DO ROKU 2030” 

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu dokumentu 

pn. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” wraz z Diagnozą 

Strategiczną należy przekazać w terminie do 28.02.2021 r.:  

a) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.um.suwalki.pl 

b) mailowo na adres: rfz@um.suwalki.pl  

c) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju  

i Funduszy Zewnętrznych ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. 

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie 

należy dopisać: „Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta Suwałki do roku 2030 ”. 

 

UWAGI/WNIOSKI: 

IMIĘ  

I NAZWISKO 

NAZWA INSTYTUCJI 
ADRES 

KORESPONDENCYJNY 
ADRES E-MAIL TELEFON/FAKS 

 

 

Suwalska Rada 

Działalności Pożytku 

Publicznego  

Urząd Miejski, ul. A. 

Mickiewicza 1, 16-400 

Suwałki 

srdpp@um.suwalki.pl  

LP. 

CZĘŚĆ STRATEGII/ 

DIAGNOZY, KTÓREJ 

DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

(ROZDZIAŁ, 

PODROZDZIAŁ, PUNKT, 

NR STRONY) 

ZAPIS W STRATEGII/ 

DIAGNOZY  KTÓREGO 

DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 

LUB PROPONOWANY 

ZAPIS 

UZASADNIENIE 

UWAGI/WNIOSKU LUB 

PROPONOWANEGO ZAPISU 

 

1 

 

1. Wprowadzenie 

s. 6 

 

brak - wspomaganie ochrony 

zdrowia mieszkańców 

Uzupełnienie o jedno z 

najważniejszych działań na rzecz 

mieszkańców.  

2 

3.5.4 Współpraca lokalna 

s. 19 

Poziom relacji 

występujących w samym 

mieście, poziom kapitału 

społecznego oraz 

aktywności mieszkańców 

ocenić można przez 

pryzmat działalności 

organizacji pożytku 

publicznego. 

Poziom relacji 

występujących w samym 

mieście, poziom kapitału 

społecznego oraz 

aktywności mieszkańców 

ocenić można przez 

pryzmat działalności 

organizacji 

pozarządowych. 

Właściwsza nazwa, ponieważ nie 

wszystkie organizacje mają 

status organizacji pożytku 

publicznego.  

 

3 

 

5.1. Cel operacyjny: 

Tożsamość lokalna 

D Współzarządzanie 

 s. 23 

 

Rozwój współpracy z 

funkcjonującymi radami, 

np. Suwalską Radą 

Seniorów, Młodzieżową 

Radą Miasta Suwałki, 

Radą Sportu, Radą 

Kultury, etc. 

Rozwój współpracy z 

funkcjonującymi radami, 

np. Suwalską Radą 

Seniorów, Młodzieżową 

Radą Miasta Suwałki, 

Radą Sportu, Radą 

Kultury, Suwalską Radą 

Działalności Pożytku 

Uzupełnienie. Jest to rada, która 

zgłasza najwięcej poprawek i 

sugestii do dokumentów 

strategicznych miasta i nie 

można jej pominąć. 

mailto:rfz@um.suwalki.pl


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicznego etc. 

4 

5.1.2 Cel Operacyjny : 

dostępne usługi  

D Rozwój i 

zróżnicowanie oferty 

mieszkaniowej 

s. 24 

brak  - tworzenie oferty 

mieszkaniowej dla osób z 

niepełnosprawnością i 

osób starszych 

Uzupełnienie o potrzebę 

tworzenia warunków dla dwóch 

grup społecznych w trudnej 

sytuacji życiowej 

5 

5.3.1 Cel operacyjny: 

bezpieczne i czyste 

środowisko przyrodnicze  

D Gospodarka 

niskoemisyjna 

s. 29 

brak - działania wspierające 

podłączenia 

indywidualnych 

odbiorców do miejskiej 

sieci cieplnej 

Działanie istotne dla poprawy 

jakości powietrza. Nie wystarczy 

rozbudować sieć, trzeba jeszcze 

przekonać do niej jak najwięcej 

mieszkańców.  

6 

5.3.3 Cel operacyjny: 

atrakcyjne przestrzenie 

publiczne  

A Rozwój terenów 

zieleni miejskiej 

s. 33 

brak  - ochrona drzew i zieleni 

już istniejących 

Wskazanie na potrzebę ochrony 

zieleni już istniejącej. 

7 

5.3.3 Cel operacyjny: 

Atrakcyjne przestrzenie 

publiczne  

s. 33 

C Dostosowanie 

przestrzeni miejskiej do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

C Dostosowanie 

przestrzeni miejskiej do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i 

osób starszych 

 

Uzupełnienie o grupę, która z 

racji wieku i ograniczeń 

fizycznych ma utrudniony dostęp 

do niektórych przestrzeni 

miejskich.  

8 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 

2021-2030 

s. 37 

- rozbudowa i 

utrzymanie w 

odpowiednim stanie  

systemu ścieżek 

rowerowych w mieście, 

komunikacyjnych i 

rekreacyjnych, budowa 

stacji rowerowych  

- rozbudowa i 

utrzymanie w 

odpowiednim stanie 

systemu ścieżek 

rowerowych w mieście, 

komunikacyjnych i 

rekreacyjnych, budowa 

stacji rowerowych i 

stojaków rowerowych  

Większa liczba stojaków 

rowerowych pobudza ruch 

rowerowy (na podstawie 

diagnozy i badań Miasta 

Kraków). 

 

9 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 

2021-2030 

s. 37 

brak 

 

 

 

 

 

- utworzenie 

kontrapasów rowerowych 

na ulicach 

jednokierunkowych na 

wzór ulicy Narutowicza 

 

Ułatwienie poruszania się 

rowerami przez ulice miejskie 

poprzez kontrapasy wpływa na 

zwiększenie mobilności 

mieszkańców (na podstawie 

Miasta Krakowa i kampanii 

Fundacji Otwarty Plan).  

10 

6.1 Zasady polityki 

przestrzennej na lata 

2021-2030 

s. 37 

brak - wprowadzenie stref 

uspokojonego ruchu tzw. 

woonerfów, 

oznakowanych np. 

znakiem D-40 np. wokół 

parku Konstytucji 3 Maja, 

placu Marii Konopnickiej 

i innych stref.  

Strefy uspokojonego ruchu, 

zwiększają bezpieczeństwo 

pieszych i rowerzystów poprzez 

zwiększenie pola widzenia 

kierowców, zmniejszenie drogi 

hamowania, itp. Takie 

rozwiązania zostały 

wprowadzone między innymi w 

Łodzi na wniosek Fundacji 

Normalne Miasto Fenomen, 

kolejne strefy powstały już na 

wniosek mieszkańców i samego 

miasta.  

 



 

 

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 

119/1) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016 r.,)  zwanego RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących 

kategorii moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mail, telefon/faks) w celu  

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 

2030” wraz z Diagnozą Strategiczną. 

 

 

Suwałki, 24 lutego 2021 r.                                                                                    dr Jarosław Ruszewski,  

                                                                                                                              Przewodniczący Suwalskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  

                                                                                                                 

 

 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 prawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 

 

1.Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta 

Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80-00, adres e-mail: 

org@um.suwalki.pl. 

2.Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty 

elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 

roku 2030” wraz z Diagnozą Strategiczną. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej upoważnione do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa – na żądanie tych podmiotów lub w związku z 

obowiązkiem ciążącym na Administratorze z mocy prawa, podmioty współpracujące z Administratorem na 

potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 

późn. zm.). 

7. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO. 

d) prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO 

8. 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, jednak niepodanie 

danych będzie skutkowało unieważnieniem głosu. 

9. 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. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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