
ZARZĄDZENIE NR  29 /2019 

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących  

projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława. 
 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta 

Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 5323) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Miasta Mława z mieszkańcami Miasta Mława.  

2. Konsultacje, o których mowa w ust.1 mają zasięg ogólnomiejski. 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.02.2019 r. 

4. Termin zakończenia konsultacji: 20.02.2019 r. 

5. Konsultacje prowadzi się w następujących formach: 

a) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag 

b) zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Środowiska, pok. nr 18 

6. Formularz propozycji zmian do projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta 

Mława stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

7. Formularz, o którym mowa w ust. 6 będzie w okresie konsultacji dostępny w formie 

papierowej w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18) ul. Stary Rynek 19,  

06-500 Mława oraz w formie elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej 

www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje społeczne. 

8. Propozycje zmian do projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława 

należy zgłaszać przy użyciu formularza, o którym mowa w ust.6. 

9. Wypełniony formularz zawierający propozycje zmian można przekazać w następujący sposób: 

a) w wersji papierowej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Mława lub w Wydziale 

Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18), ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława  

w godzinach pracy Urzędu 

b) w wersji papierowej korespondencyjnie, na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 

19, 06-500 Mława, przy czym w prowadzonych konsultacjach uwzględnia się tylko 

formularze propozycji zmian doręczone w okresie trwania konsultacji społecznych  

na adres Urzędu 

c) w wersji elektronicznej – na adres: elzbieta.zembrzuska@mlawa.pl 

http://www.mlawa.pl/
mailto:elzbieta.zembrzuska@mlawa.pl


10. Z projektem Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława można zapoznać  

się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18), ul. Stary Rynek 19,  

06 – 500 Mława w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława 

pod adresem: www.mlawa.pl – Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Konsultacje 

społeczne. 

11. Wraz z wypełnionym formularzem zawierającym propozycje zmian do projektu Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie 

 i przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w konsultacjach społecznych. 

12. Formularz oświadczenia, o którym mowa w ust. 11 będzie w okresie konsultacji dostępny 

łącznie z formularzem propozycji zmian. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Środowiska. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

                                                                                                Janina Budzichowska 

                                                                                      Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlawa.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2019  

Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 7 lutego 2019 r.  

 

Formularz propozycji zmian 

do projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława. 

 

Dane osoby zgłaszającej uwagi: 

 

Imię i nazwisko: 

 

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

Adres zamieszkania: 

 

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

Adres do korespondencji: 

 

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

Numer telefonu , adres e-mail: 

 

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

 

 

 
Lp.  Obecny zapis w projekcie 

Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji dla Miasta 

Mława 

Proponowany zapis w projekcie 

Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Miasta Mława  

Uzasadnienie 

propozycji zmiany  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                   data, podpis osoby zgłaszającej propozycję zmiany 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29./2019  

Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 7 lutego 2019 r.  

 

Mława, dnia …………2019 r. 

…………………………………… 

imię i nazwisko 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

                 adres zamieszkania 

Oświadczenie 

 

dotyczy: udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Ograniczania Niskiej 

               Emisji dla Miasta Mława 

Ja, niżej podpisana/ny w nawiązaniu do zapisów 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 (tzw. RODO)  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie  

i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Mława z siedzibą przy  

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława  na okres niezbędny, nie dłużej  

niż do dnia 31.12.2024 r. 

 

……………….………………….… 

 

czytelny podpis 

 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż: 

 administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, 

 adres siedziby: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23/6543382, e-mail: 

info@mlawa.pl 



 Burmistrz Miasta Mława nie planuje udostępniać moich danych osobowych 

innym jednostkom, osobom fizycznym ani organizacjom, nie zamierza także 

przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji 

międzynarodowych 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt  

z inspektorem ochrony danych powołanym przez Burmistrza Miasta Mława – 

Marcin Kurpiewski, e-mail: iod@mlawa.pl 

 przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) żądania  

od  administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, 

które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO 

 przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania moich danych osobowych, który będzie mógł być 

realizowany na zasadach określonych w art.21 RODO (sprzeciw można wnieść 

osobiście w siedzibie administratora danych osobowych lub poprzez wysłanie 

wiadomości na adres e – mail inspektora ochrony danych osobowych) 

 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

zapisy rozporządzenia RODO, przysługuje mi prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

……………….………………….… 
 

       czytelny podpis 

 

 


