
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. przedłużenia trwającej umowy dzierżawy części 
nieruchomości- części działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 

5 000 m2 na okres 6 lat, wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem- 
części działki oznaczonej nr 1078 na mapie ewidencyjnej wsi Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 m2 i części 

działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśneo powierzchni 5 214 m2. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 i § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia 
Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 
Małkinia Górna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 27320) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne o charakterze lokalnym z mieszkańcami sołectw Kańkowo, Zawisty 
Podleśne oraz częścią sołectwa Rostki Wielkie. 

§ 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców sołectw Kańkowo i Zawisty Podleśne 
w sprawie przedłużenia trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości - części działki oznaczonej nr 712 na 
mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 000 m2 .na okres 6 lat, wydzierżawienia na okres 10 lat 
części nieruchomości zabudowanej budynkiem- części działki oznaczonej nr 1078 na mapie ewidencyjnej wsi 
Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 m2 i części działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty 
Podleśne o powierzchni 5 214 m2. Działki będące przedmiotem dalszej dzierżawy są położone w odległości co 
najmniej 1,5 km od miejscowości Kańkowo, 1,4 km od części wsi Rostki Wielkie najbliżej położonej 
dzierżawionej nieruchomości i 1,8 km od miejscowości Zawisty Podleśne. 

§ 3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia, dostarczonej dla mieszkańców sołectw, z obszaru wskazanego w §1 niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Konsultacje rozpoczną się akcją informacyjną z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zakończą 
się 16 sierpnia 2021 r. 

§ 5. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez: 

1. Stronę internetową Gminy Małkinia Górna, 

2. Biuletyn Informacji Publicznej, 

3. Materiały informacyjne dostarczone do mieszkańców. 

§ 6. W okresie wskazanym w § 4 zostaną dostarczone ankiety, które po wypełnieniu i spersonalizowaniu 
zostaną przekazane komisji w składzie sołtys i pracownik urzędu gminy za pokwitowaniem. 

§ 7. Zebrane uwagi i opinie zostaną przedstawione w postaci sprawozdania z konsultacji społecznych, które 
zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy Małkinia Górna oraz do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini 
Górnej. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy 
mgr Bożena Kordek 
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 Załącznik do zarządzenia Nr 74/2021 

 Wójta Gminy Małkinia Górna 

 z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

 

FORMULARZ ANKIETY 

 

Dotyczy: opinii mieszkańców sołectw Kańkowo i Zawisty Podleśne w sprawie przedłużenia 

trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości- części działki oznaczonej nr 712 na mapie 

ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 000 m2 .na okres 6 lat, wydzierżawienia na okres 

10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem- części działki oznaczonej nr 1078 na mapie 

ewidencyjnej wsi Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 m2 i i części działki oznaczonej nr 712 na 

mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 214 m2. 

 

Opinię wyrażamy wstawiając znak X przecinający się w obrębie kratki. 

 

 

Wyrażam pozytywną opinię o przedłużeniu trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości- 

części działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 000 

m2 .na okres 6 lat, wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem- 

części działki oznaczonej nr 1078 na mapie ewidencyjnej wsi Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 

m2 i i części działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 

5 214 m2 oraz o przeznaczeniu kwot z dzierżawy na wykonanie dokumentacji a następnie na udział 

finansowy w robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej w Kańkowie i Zawistach Podleśnych 

 

 

Wyrażam negatywną opinię o przedłużeniu trwającej umowy dzierżawy części nieruchomości- części 

działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 000 m2 .na 

okres 6 lat, wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkiem- części 

działki oznaczonej nr 1078 na mapie ewidencyjnej wsi Rostki Wielkie o powierzchni 3 223 m2 i 

i części działki oznaczonej nr 712 na mapie ewidencyjnej wsi Zawisty Podleśne o powierzchni 5 214 

m2 oraz o przeznaczeniu kwot z dzierżawy na wykonanie dokumentacji a następnie na udział 

finansowy w robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej w Kańkowie i Zawistach Podleśnych i 

wnoszę następujące uwagi 

  

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

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

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

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

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

 

Imię i nazwisko 

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

 

Adres zamieszkania 

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

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

 

…………………............……………….…… 

czytelny podpis 
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Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe 

będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji 

społecznych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 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) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest wójt Gminy Małkinia Górna z siedzibą w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 107-320 

Małkinia Górna , tel. 29 644 80 00.  

2. Wójt Gminy Małkinia Górna wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod 

adresem e-mail: aliszewska@malkiniagorna.pl, e-mail: iodo@malkiniagorna.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO),  

- przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami. 

4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do innych celów ani nie będą przekazywane innym 

odbiorcom. 

5. Przetwarzane będą następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania. 

Przetwarzanie nie obejmuje umieszczenia w sprawozdaniu z konsultacji imion nazwisk adresów. 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, tj. opracowania wyników konsultacji w formie sprawozdania oraz 

zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z 

procesem konsultacji. 

7.  Posiada Pani/Pan posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować nie może naruszać integralności sprawozdania z 

konsultacji społecznych oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  

8.  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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