
 

 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujący 

obszar w obrębie Przegędza 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)  zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały nr XXXV/397/17 z dnia 
28 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie 
Przegędza. 
Granica terenu objętego planem i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko ustaleń 
planu, została określona na załączniku graficznym  do ww. uchwały. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać w formie papierowej do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub 
elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP oraz poczty 
elektronicznej na adres: pgn@czerwionka-leszczyny.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do 22 lipca 2021 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
       Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ustnie 
do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ka@czerwionka-
leszczyny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym 
do dnia 22 lipca 2021 r.  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
 
 
 

 
 

Klauzula informacyjna RODO:  

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 
reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 
ul. Parkowej 9, e-mail: ka@czerwionka- leszczyny.com.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych.  

5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
internetowej https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/ w zakładce „Klauzule informacyjne urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” oraz w siedzibie Administratora.  


