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ANKIETA DO GŁOSOWANIA 

W SPRAWIE LOKALIZACJI NOWEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO W KRAPKOWICACH 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej (drukowanymi literami):  

 

 

 

Zasady głosowania: 

1. Jedna osoba może oddać  głos na jedną pozycję z listy. 

2. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

� na karcie wybrano więcej niż jedną pozycję, 

� mieszkaniec odda więcej niż jeden głos oraz w przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec oddał 

głos zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, 

� dane osobowe na karcie są nieczytelne, 

� oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie 

podpisane lub zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby 

podpisującej, 

� gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Krapkowice, 

� w przypadku, gdy głosujący w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 18 roku życia.  

 

 

KTÓRA LOKALIZACJA NOWEGO CMENTARZA 
KOMUNALNEGO JEST KORZYSTNIEJSZA DLA ROZWOJU 

MIASTA I GMINY KRAPKOWICE ? 

Twój głos 

1. 

� PRZY UL. WRZOSÓW 
dawne pole golfowe, w otoczeniu zieleni leśnej  

i w odpowiednim oddaleniu od stref 

mieszkalnych i usługowych, z możliwością 

dalszej rozbudowy cmentarza  
 

 

2. 

� PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 
w obszarze strefy przemysłowo-usługowej,  

z możliwością zabudowy przemysłowej tuż za 

granicą cmentarza, bez możliwości rozbudowy 

cmentarza 

 

3. � NIE MAM ZDANIA 
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Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Gmina Krapkowice reprezentowana przez Burmistrza Krapkowic moich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury głosowania w budżecie obywatelskim. 

Zapoznałam(em) się z Klauzulą Informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych i akceptuję 

jej treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w  karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadoma(y) 

możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów i 

ewidencji. Jestem również świadoma(y) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 

informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

Data 
 

 

Podpis (imię i nazwisko) 

głosującego 

 

 

 

Pełny adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 


