
ZARZĄDZENIE NR 23/ 2023 
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy parku na 
terenie położonym u zbiegu ul. Świerkowej i ul. Nowomiejskiej w Suwałkach 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz § 3 ust. 2 - 4 załącznika do Uchwały nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konsultacje społeczne w celu wyboru koncepcji zagospodarowania terenu 
położonego u zbiegu ul. Świerkowej i ul. Nowomiejskiej w Suwałkach. 

§ 2. Przedmiotem konsultacji są cztery koncepcje zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w § 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 06 lutego 2023 r. do  
12 marca 2023 r. w następujących etapach i formach: 
1) Etap I: zbieranie uwag w wersji pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wypełniony formularz należy przesłać 
na adres e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl albo przesłać lub dostarczyć na adres: Zarząd Dróg 
i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki. W przypadku składania formularza 
w formie papierowej dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do ZDiZ 
w Suwałkach (tj. od 06 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r.); 

2) Etap II: sondaż internetowy na stronie www.um.suwalki.pl (od 27 lutego 2023 r. do 12 marca 
2023 r.). 
2. Podczas etapu I, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w dniu 08 lutego 2023 r. o godzinie 15:30 

w Sali Konferencyjnej w Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki zostanie 
zorganizowane otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na którym zaprezentowane zostaną 
koncepcje, o których mowa w § 2. 

3. Po I etapie konsultacji, Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przedstawi cztery koncepcje 
zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 1, z odniesieniem do uwag zgłoszonych w tym 
etapie. Następnie koncepcje zostaną poddane sondażowi internetowemu, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 2. 

§ 4. Uwagi zgłoszone na spotkaniu informacyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zostaną 
wpisane w informację opracowaną po spotkaniu. 

§ 5. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje Miasto Suwałki. 
§ 6. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na profilu Miasta Suwałk oraz Zarządu Dróg i Zieleni 
w Suwałkach na portalu Facebook oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. 
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk. 
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Prezydent Miasta Suwałk 
 
 

Czesław Renkiewicz 
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

POŁOŻONEGO U ZBIEGU UL. ŚWIERKOWEJ  

I UL. NOWOMIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

WARIANT I - IV 

  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 stycznia 2023 r.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY 
dotyczący wyboru koncepcji budowy parku na terenie położonym u zbiegu ul. Świerkowej 

i ul. Nowomiejskiej w Suwałkach 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać w terminie od 06 lutego do 19 lutego 
2023 r. w formie:  

a) elektronicznej, na adres: sekretariat@zdiz.suwalki.pl lub 

b) papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach,  
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki 

W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości elektronicznej lub na 
kopercie należy dopisać: Konsultacje społeczne - uwagi. W przypadku składania formularza 
w formie papierowej dla zachowania terminu liczy się data jego wpływu do Zarządu Dróg 
i Zieleni w Suwałkach. 
 

 
UWAGI: 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
                                                                                                                 data i podpis 

 
 
 

Imię i nazwisko/ 
Nazwa instytucji 

Adres 
korespondencyjny 

Adres e-mail/nr telefonu* 

(* dobrowolnie w celu 
ułatwienia kontaktu) 

 
 

  

Lp. Część projektu, której 
dotyczy uwaga  

Treść uwagi/wnioski/proponowane zmiany 
wraz z ew. uzasadnieniem 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/ 2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 stycznia 2023 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Zarząd Dróg i Zieleni  

w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. 
Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, adres 
elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp. 
Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących 
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87) 567 57 32, e-mail: 
iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych 
ciążących na Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym tj. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru 
koncepcji budowy parku na terenie położonym u zbiegu ul. Świerkowej i ul. Nowomiejskiej  
w Suwałkach. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. 
art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 ust. 2 - 4 załącznika do 
Uchwały nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określania 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, 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. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla których 
zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa oraz zgodnie z Jednolitym 
rzeczowym wykazem akt ZDiZ. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:  
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. 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji  
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu. 

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 Panu/Pani 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. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, adres korespondencyjny) ma charakter 
dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
rozpatrzenia wniesionej uwagi w formularzu konsultacyjnym. 

10. Podanie danych dotyczących adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane 
wyłącznie w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. W dowolnym momencie może Pani/Pan 
wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
w tym również w formie profilowania. 

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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