
 

 

ZARZĄDZENIE NR 504 / 20 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 8 października 2020 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w zakresie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie  

na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia  

26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta 

Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4039) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie 

ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie  

na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia  

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1, ma na celu uzyskanie opinii 

mieszkańców miasta, jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej. 

 

§ 2 

1. Konsultacje, o których mowa w § 1, skierowane są do mieszkańców miasta Mysłowice. 

2. Przedmiotowe konsultacje przeprowadzane będą w następujących formach: 

a) zbieranie uwag, opinii lub propozycji na piśmie przesłanych pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Miejskiej, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 

(decyduje data wpływu do Urzędu), bądź drogą elektroniczną na adres: 

gmk@myslowice.pl na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia – na kopercie / w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne – 

usuwanie pojazdów”, 

b) zbieranie uwag, opinii lub propozycji drogą elektroniczną poprzez platformę  

dedykowaną konsultacjom społecznym z mieszkańcami w mieście, znajdującą się  

na stronie www.konsultacje.myslowice.pl 

 

 

 

mailto:gmk@myslowice.pl
http://www.konsultacje.myslowice.pl/


 

§ 3 

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą trwały przez okres 14 dni od dnia opublikowania informacji 

o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, 

tablicy ogłoszeń, co najmniej jednym portalu społecznościowym. 

 

§ 4 

Po zakończeniu konsultacji sporządza się raport, który zostanie podany do publicznej wiadomości  

w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu, poprzez zamieszczenie go na stronie 

internetowej poświęconej konsultacjom społecznym w mieście, w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz komórce organizacyjnej przeprowadzającej konsultacje. 

 

§ 5 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA 

MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 



Załącznik do Zarządzenia Nr 504 / 20 

Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 8 października 2020 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

w zakresie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

 

1. Informacja o zgłaszającym: 
a) imię i nazwisko ………………………………………………………………………….………….. 
b) adres zamieszkania / do korespondencji ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

c) email / telefon ………………………...…………………………………………………………….. 
 

2. Zgłaszam następujące uwagi, opinie lub propozycje: 
 

Lp. 

Część 
dokumentu, 

do którego 

odnosi się uwaga, 
opinia, propozycja 

(paragraf / strona / 
punkt) 

Treść 

(propozycja zmian) 

Uzasadnienie 

(propozycji zmiany) 

 

 

 

 

   

 

Biorąc udział w konsultacjach społecznych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych  
do opracowania wyników konsultacji społecznych w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, mam prawo dostępu do 
moich danych oraz ich poprawiania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Mysłowice (41 – 400 Mysłowice,  
ul. Powstańców 1, tel. 32 31-71-202). 

2. W Urzędzie Miasta Mysłowice wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (41 – 400 Mysłowice, ul. Powstańców 1, 
tel. 32 31-71-245). 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z przeprowadzaniem 
konsultacji społecznych, o których mowa powyżej. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby biorącej udział w konsultacjach. 
5. Odbiorcami danych mogą być inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw. 
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane 

wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, 
ul. Stawki 2, tel. 22 531-30-00), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana 

danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


