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OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  CZELADŹ

o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową

DK86, nasypem kolejowym.

Na  podstawie  art.  17  pkt.  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art.
21 ust. 1, 2 pkt. 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia
3  października  2008r  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu

pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK86, nasypem kolejowym

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach pracy urzędu od 9 lipca 2020r.
do 31 lipca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź,  ul. Katowicka 45, pokój  420
- we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 1000 do 1400

- w poniedziałki od 1100 do 1600.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddiaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia
do  publicznego  wglądu)  jest  dostępny  również  w  wersji  elektronicznej  na  stronie
http://bip.czeladz.pl/planowanie_przestrzenne/index.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami, odbędzie
się dnia 27 lipca 2020r., o godzinie 1600  w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź,  ul. Katowicka
45 w sali obrad - poziom IV.

Dyskusja  publiczna  zostanie  przeprowadzona  z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego
i  wszystkich  środków  ostrożności  zgodnie  z  wytycznymi  i  zaleceniami  Ministra  Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi  należy  składać na  piśmie  na  adres  Urzędu  Miasta  Czeladź,  ul.  Katowicka 45  lub
w postaci elektronicznej:

 opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: czeladz@um.czeladz.pl lub,

 opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz,
 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z art.  39 ust.  1 ustawy  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi  należy  kierować  do  Burmistrza  Miasta  Czeladź  z  podaniem  imienia  i  nazwiska
lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 9 lipca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.
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Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać:
 w formie pisemnej na adres Urzędu  Miasta Czeladź,  ul.  Katowicka 45,  ustnie do

protokołu  w  Wydziale  Rozwoju  Miasta  i  Funduszy  Zewnętrznych  Urzędu  Miasta
Czeladź, ul. Katowicka 45, pokój  420,  

 za  pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres mailowy:
czeladz@um.czeladz.pl

w nieprzekraczalnym terminie od 9 lipca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Czeladź.

                                                                                                         Burmistrz Miasta Czeladź

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz.
UE L 119  z 4.05.2016r.) informuje się, że:
1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Czeladź  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta

Czeladź,  ul.  Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  tel.  32  763  79  00,  email:  czeladz@um.czeladz.pl,  BIP:
bip.czeladz.pl;

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta
Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań  Administratora  Danych
Osobowych - na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.

4. Celem  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  realizacja  zadań  związanych  z  procedurą
sporządzenia  planu  miejscowego,  zaś  podstawą  przetwarzania  jest  Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów  prawa;

6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa,
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do
treści  swoich  danych  osobowych  i  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych.

8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem
zawarcia umowy. 
W przypadku  istnienia  obowiązku  ustawowego  i  nie  podania  swoich  danych  osobowych,  nie  będzie
możliwości  realizacji  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować   konsekwencjami  przewidzianymi
przepisami prawa. W przypadku istnienia obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych
osobowych, nie będzie możliwości realizacji umowy.
W przypadku,  gdy  podanie  danych  będzie  warunkiem zawarcia  umowy a  ich  niepodanie  skutkować
będzie niemożliwością zawarcia umowy.

9. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania.
10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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