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ZARZADZENIE Nr 292122

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie: ogloszenia konsultacji spolecznych dot. projektu Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego nala|a 2021'2030 wraz z Prognozq

oddzialYwania na Srodowisko

Na podstawie art. 10g oraz ar1.30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z po2n. zm.) oraz art. 6 ust'

3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t j'
Dz.lJ.z2021 r.poz. 1057zp62n.zm.)oraznapodstawieart.29'art 39,art 40iart'
54 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku

ijego oihronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1029)

zazqdzam, co n astgp uje :

s1.

l.Oglasza siq konsultacje spoleczne projektu

Gmin Powiatu Rybnickiego na lala 2021-2030
Srodowisko.

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
wraz z prognozq oddzialYwania na

2. TreSd ogloszenia stanowi zalqcznik nr l do zazqdzenia.

s2.

Konsultacje spoteczne bqdq prowadzone od dnia 22.06.2022 r. do dnia 05.08.2022 r.

s3.

wykonanie zazqdzenia powierza sig Naczelnikowi wydzialu Programowania

i Funduszy Zewnqtrznych.

s4.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

lzerwionka-Leszczyny

Ogloszenie
o konsultacjach spolecznych projektu

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na
lata 2021-2030 wraz z prognozq oddzialywania na Srodowisko

Na podstawie art. l0g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym oraz art.6 ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, orazna podstawie art.29,
art.39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko.

Zapraszam do wziqcia udziatu w konsultacjach spolecznych oraz zglaszania uwag do projektu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognoz4
oddziatywania na Srodowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030
opracowywany jest przez GminE i Miasto Czerwionka-Leszczyrry, GminE Gaszowice, Gminq
Jejkowice, Gminq Lyski, GminE Swierklany przy ldziale Powiatu Rybnickiego na podstawie
porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie okreSlenia zasad wsp6lpracy przy opracowaniu,
realizacji i wdra2aniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-
2030 wraz z aneksem nr l.

Do udziafu w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym
mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy
Lyski, Gminy Swierklany oraz partner6w spolecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz
z progrozq oddziatywania na Srodowisko oraz inn4 dokumentacjq sprawy bqd4 udostqpnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie

informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyrry www.czerwionkaleszczyny.pl oraz w wersji
papierowej w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny Wydzial Programowania i Funduszy

Zewnertr ntych al. Sw. Barbary 6, 44 -230 Czerwionka -Leszcryny .

Osoby zainteresowane tematykq objqtq zakresem konsultacji mogq skladad uwagi w terminie
oil22.06.2022 r. do 5.08.2022r.

W powy2szym terminie wszelkie uwagi i wnioski naleiry zglaszac na formularzrt zamieszczonym na

stronie internetowej www. czerwionka-leszczyny.pl pisemni e na adres :

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wydzial Programowania i Funduszy Zewngtrnryc
ul. Parkowa 9
4 4 -23 0 Czerwi onka -Leszczy ny



elektronicznie na adres: strateeia(@czerwionka-leszcz)rny.pl, lub ustnie w UrzEdzie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny, Wydzial Programowania i Funduszy Zewnqtrnrych w godzinach pracy

UrzEdu.

InformujE, ze planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformq

elektroniczn4. Spotkanie odbEdzie siq w dniu 30.06.2022r. o god2.17.00. Link do spotkania dostqpny

bEdzie na stronie www. czerwionka-leszczyny.pl.

Po zakoiczeniu konsultacji sporz4dzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wynik6w,
zawierajqce w szczeg6lno6ci ustosunkowanie siq do zgloszonych uwag. Sprawozdanie zostanie

zamieszczone na stronie internetowej Urzqdu www.czerwionkaJezszcryny.pl oraz Biuletynie
Informacji Publiczrej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyty.

Klauzula informacyj na :

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji spolecznych orazwyraiania

opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Przetwarzarie danych osobowych odbywa siq na podstawie Art. 6 ust.l lit, a RODO(*) ,rosoba, kt6rej
dane dotyczq wyrazila zgodq na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wipkszej

liczbie okre6lonych cel6w":

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

z siedzibq przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyrry, reprezentowana przez

Burmistrza. Mo2esz siq z nami skontaktowai w nastEpuj4cy spos6b:

- listownie na adres: ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny,

- telefonicnie: 32 429 59 17, 32 431 17 60 lub osobiScie w godzinach pracy tj.
w poniedzialek od 7:30 do 17:00, Morek - czwartek od 7:30 do 15:30, piqtek 7:30 do

l4:00.
- e-mail: sekretariat@czerwionka-leszc4my.com.pl

2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694

441 226.

3. Paristwa dane osobowe sqprzetwarzanerra podstawie wyra2onej zgody.

4. Pairstwa dane osobowe badq przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji spolecznych

orazwyraLania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyty.

5. Niewyra2enie zgody bqdzie skutkowalo niemo2no6ciq oddania glosu.

6. Paristwa dane bEdqudostqpniane wyl4cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepis6w

prawa, oraz instytucjqi podmiotom z kt6rymi Administrator ma podpisane stosowne umowy.

7. Do Paristwa danych osobowych mog4 miei dostqp, wylqcznie na podstawie zawartych um6w

powierzenia przetwarzania, podmioty zewngtrzne realizujqce ustugi na rzecz UrzEdu Gminy

i Miasta Czerwionka -Leszczyny .

8. Pafstwa dane osobowe przetwarzane bqd4 przez okres wynikajqcy z obowiEzujqcych

przepis6w prawa, do czasu zakohczenia sprawy wymagajEcej przeprowadzenia konsultacji

spolecznych oraz wyaiania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszcryny.
9. W zwi4zku zprzetwarzaniem Paristwa danych osobowych jesteScie Paristwo uprawnieni do:

- dostpu do swoich danych osobowych
- poprawiania swoich danych osobowych,

- cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzaria, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem. W celu



zg\oszenia wycofania zgody naleiry napisai wiadomoSi na adres: iod(@czerwionka-

leszczyny.pl,

wniesienia ilqdarua usuniqcia danych w przypadku cofniEcia zgody na ich przetwarzanie,

wniesienia iqdallna ograniczeni a przetwarzania danych wyl4cmie do ich przechowywania

w przypadku:

zakwestionowania prawidlowoSci danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

potrzeby zapobieienia usuniqcia Paristwa danych, pomimo wyga6niqcia prawnego tytufu
do ich przetwarzania przezUrz4d, w celu umo2liwienia Parlstwu ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczen.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Urzqd Ochrony

Danych Osobowych z siedzibq przy ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do udziafu w konsultacjach jest

obligatoryjne, a w pozostalym zakresie dobrowolne.
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