
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/221/2021 
Rady Powiatu w Chełmie  
z dnia 29 października 2021 r. 

 
Ankieta konsultacyjna 

zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego 

 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm polegającej 
na wyłączeniu z gminy Chełm części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze 
Królewskie, Koza-Gotówka, Pokrówka, Rudka i Srebrzyszcze i włączeniu ich do miasta 
Chełm?”. 
 
Wykaz działek objętych wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do Miasta Chełm: 
 

Część obrębu ewidencyjnego Depułtycze Królewskie, to jest działki ewidencyjne nr 98/2, 98/3, 90/19, 
90/16, 90/14, 90/18, 90/13. 

Część obrębu ewidencyjnego Pokrówka, to jest działki ewidencyjne nr 749, 750, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 833, 834/3, 834/4, 
834/5, 834/7, 834/8, 835, 836/1, 836/2, 838, 842, południowa część działki ewidencyjnej nr 660 (stanowiącej 
użytek dr), gdzie linia podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi 
nr 320/1 i 835 (położonymi  
w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 753 (położonej w 
obrębie Pokrówka) oraz południowa część działki ewidencyjnej nr 687 (stanowiącej użytek dr), gdzie linia 
podziału stanowi przedłużenie linii będącej granicą pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 748 i 762 
(położonymi w obrębie Pokrówka) i przebiega do punktu leżącego na granicy działki ewidencyjnej nr 779 
(położonej w obrębie Pokrówka). 

Część obrębu ewidencyjnego Srebrzyszcze, to jest działki ewidencyjne nr 254/1, 254/2, 254/3, 303, 
304, 527/1, 527/3, 527/4, 527/5, 528/2, 528/3, 528/5, 528/6, 529/2, 529/3, 529/4, 530, 531/4, 531/5, 531/8, 
531/9, 531/10, 531/11, 532, 532/1, 532/2, 533, 534/1, 534/3, 534/4, 535, 536, 538/1, 538/2, 539, 540, 541, 
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 555/1, 555/2, 556, 557, 558/1, 558/2, 
559, 560, 564, 565, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 
574, 575, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 689/1, 689/2, 
689/3, 720 oraz zachodnia część działki ewidencyjnej nr 549 (stanowiącej użytek Tk), gdzie linia podziału 
przebiega od punktu stanowiącego najdalej wysunięty na północ narożnik działki ewidencyjnej nr 559 
(położonej w obrębie Srebrzyszcze) do punktu stanowiącego najdalej wysunięty na wschód narożnik działki 
ewidencyjnej nr 529/2 (położonej w obrębie Srebrzyszcze). 
     Część obrębu ewidencyjnego Koza-Gotówka, to jest działki ewidencyjne nr 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 243/2. 
     Część obrębu ewidencyjnego Rudka, to jest działki ewidencyjne nr 316/2, 316/5, 316/6. 

 

Imię i nazwisko Adres TAK* NIE* 
WSTRZYMUJĘ 

SIĘ* 
     

 

………………………………………………… 

data i czytelny podpis 

*UWAGA! 

- głosować można tylko na jedną z opcji stawiając znak „x” (dwie linie przecinające się  

w obrębie kratki), 

- brak imienia i nazwiska, podpisu oraz adresu zamieszkania, oddanie głosu na więcej niż 

jedną z opcji, niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce czyni oddany głos nieważnym, 

- mieszkaniec gminy Chełm biorący udział w konsultacjach może wypełnić tylko jedną 

ankietę, 

- formularz ankiety konsultacyjnej można złożyć w okresie trwania konsultacji w punktach 

konsultacyjnych. 



 

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 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Chełmie, reprezentowane przez 

Starostę Chełmskiego, Plac Niepodległości 1, 22 – 100 Chełm, tel. 82 562-75-01. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@powiatchelmski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm, 

w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Chełm naruszającej granice Powiatu Chełmskiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.3d) ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020 poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 poz. 1372) oraz Uchwały Rady Powiatu                

w Chełmie Nr XXVIII/221/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji                            

z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, 

a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,       

a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez 

Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: sekretariat@powiatchelmski.pl lub poprzez złożenie 

oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Jednostki. 

9. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konsultacjach. Jest Pan/Pani 

zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 

Administratorowi przeprowadzenia konsultacji z Pana/Pani udziałem. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie kategorii moich danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania przez Starostwo Powiatowe w Chełmie reprezentowane przez Starostę 

Chełmskiego, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych              

z mieszkańcami Gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Chełm naruszającej granice 

Powiatu Chełmskiego, zgodnie z 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) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej RODO. 

2. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz 

możliwości ich poprawiania. Mam świadomość, że mogę w każdym momencie wycofać zgodę, a jej wycofanie nie  

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody. 

4. Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

 

.................................... ................................................................  
       (miejscowość i data)                                                                         (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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