
ANKIETA 

DOTYCZĄCA ZMIANY NAZWY OSIEDLA DĄBROWSZCZAKÓW 

 

 

Imię: ……………………………………………………………………………... 

 

Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………. 

 

CZY JESTEŚ ZA ZMIANĄ NAZWY OSIEDLA 

im. DĄBROWSZCZAKÓW NA OSIEDLE im. SZARYCH SZEREGÓW: 

 

TAK  / NIE * 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz dla celu 

niezbędnego do złożenia odwołania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Mam 

świadomość, że podaję swoje dane osobowe w pełni dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu 

powyższej ankiety. 

 

___________________________ 

czytelny podpis   

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co 

będzie równoznaczne ze zniszczeniem tego dokumentu. Spółdzielnia do dnia 12.07.2018 r. 

przekaże w trybie administracyjnym ten dokument i nie będzie już przetwarzać Państwa 

danych na podstawie udzielonej powyżej zgody. 

 



WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1) Ankietę otrzymują wszyscy dysponenci mieszkań: odrębna własność, 

spółdzielcze własnościowe prawo, lokatorskie prawo, najem oraz 

właściciele lokali usługowych z różnymi tytułami prawnymi, mający 

zarejestrowane firmy na osiedlach Dąbrowszczaków, Kościuszkowców  

i Czwartaków. 

2) Ankieta została rozprowadzona na osiedlu Dąbrowszczaków oraz na 

osiedlach Kościuszkowców i Czwartaków, których nazwy mogą być 

również zmienione. 

3) W dniu 25.06.2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu podjęło decyzję o realizacji wniosków dot.: 

a) Aktywnego działania w celu doprowadzenia do zaskarżenia przez Radę 

Miejską w Swarzędzu zarządzenia zastępczego Wojewody 

Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy osiedla Dąbrowszczaków  

na osiedle Szarych Szeregów. 

b) Rozpisania przez Zarząd Spółdzielni „referendum” w postaci ankiety  

na trzech osiedlach (Dąbrowszczaków, Kościuszkowców i Czwartaków). 

4) W dniu 26.06.2018 r. Rada Miejska w Swarzędzu jednogłośnie podjęła 

uchwałę o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego zmieniającego 

nazwę osiedla Dąbrowszczaków na Szarych Szeregów (z treścią uchwały 

Rady Miejskiej można zapoznać się na witrynie internetowej Spółdzielni). 

5) Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w terminie do 4.07.2018 r. (środa) 

w siedzibie Administracji Osiedli (ul. Gryniów 6)  

lub w siedzibie Zarządu Spółdzielni (ul. Kwaśniewskiego 1) bądź 

przekazać gospodarzowi domu. Termin przekazania ankiet jest 

istotny dla postępowania odwoławczego w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym. 


