
ZARZĄDZENIE NR 233/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 11 maja 2022

w  sprawie  przeprowadzenia  z  mieszkańcami  Gminy  Mysłowice  konsultacji  projektu
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2022 – 2025 z perspektywą
do 2029 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art.  30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), § 5 załącznika do 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. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić  konsultacje  z  mieszkańcami  Gminy  Mysłowice,  których  przedmiotem
jest projekt  Programu Ochrony Środowiska dla  Miasta  Mysłowice na lata 2022 – 2025 z
perspektywą do 2029 r. 

§ 2

Celem  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami  jest  zebranie  uwag  do
projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Określić zasięg konsultacji na miejski, tj. dotyczący całego terenu miasta. 

§ 4

Konsultacje  w  przedmiotowej  sprawie  będą  trwały  od  dnia  11  maja  2022  r. do  dnia  
24  maja  2022  r. tj.  14 dni  od  dnia  opublikowania  zarządzenia  wraz  z  załącznikami  
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Mysłowice  (www.bip.myslowice.pl),  na
stronie  internetowej  poświęconej  konsultacjom  społecznym  w  mieście
(http://www.konsultacje.myslowice.pl) oraz co najmniej jednym portalu społecznościowym. 

§ 5

Przedmiotowe konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 
1. zbieranie  uwag  i  wniosków  w  formie  pisemnej  na  adres:  Urząd  Miasta  Mysłowice,

ul.  Powstańców  1,  41-400  Mysłowice  za  pomocą  formularza  konsultacyjnego
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia; 

http://www.konsultacje.myslowice.pl/
http://www.bip.myslowice.pl/


2. zbieranie  uwag  i  wniosków  w  formie  elektronicznej  na  adres:
srodowisko@um.myslowice.pl na przygotowanym formularzu konsultacyjnym (w tytule
wiadomości wpisując „Konsultacje POŚ” 

3. zbieranie  uwag  i  wniosków  w  formie  elektronicznej  poprzez  platformę  dedykowaną
konsultacjom  społecznym  z  mieszkańcami  w  mieście,  znajdującą  się  na  stronie
www.konsultacje.myslowice.pl 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska. 

§ 7

Kopiowanie,  przetwarzanie,  skanowanie  i  zapisywanie  całości  lub  fragmentów  Programu
Ochrony Środowiska wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Sp. z o. o.  
Sp. k., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT 
       MIASTA MYSŁOWICE 

    (-) wz. Wojciech CHMIEL 
I Zastępca Prezydenta Miasta 

Otrzymują: 
1. Wydział Ochrony Środowiska;
2. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac. 

http://www.konsultacje.myslowice.pl/
mailto:srodowisko@um.myslowice.pl


Załącznik 
do Zarządzenia nr 233/22
Prezydenta Miasta Mysłowice 
z dnia 11.05.2022 r.

FORMULARZ ZŁOŻENIA UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN
  do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2022 – 2025 

z perspektywą do 2029 r.  

1. Informacje o zgłaszającym :
 

Imię i nazwisko / 
nazwa instytucji lub organizacji 

Adres do korespondencji 

Adres mailowy 

Tel. / fax 

2. Zgłaszane uwagi lub propozycje zmian projektu programu* :
* Proszę o wypełnienie poniższej tabeli.

Lp. Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1. 

Formularz należy przekazać do dnia 24.05.2022 r. 
na adres : Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1
41 – 400 Mysłowice 
lub
pocztą elektroniczną na adres : srodowisko@um.myslowice.pl 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 wsparcie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuję, że:
1.  administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1,

2.   dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Tel.: (32) 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy opisanej w niniejszym formularzu,
4.   jeżeli  rozpatrzenie  sprawy  opisanej  w  formularzu  będzie  tego  wymagało  dane  osobowe  wraz  z  opisem  sprawy
przekazane  być  mogą  odbiorcy  zewnętrznemu  (np.  jednostce  organizacyjnej  Miasta  Mysłowice)  w  celu  zebrania
niezbędnych do jej wyjaśnienia informacji,
5.    okres  przechowywania  danych zgodnie  w Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt  i  wynosi  nie  mniej  niż  5 lat  lub
wieczyście,
6.  osoba  której  dane  dotyczą  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
7. osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
z zaznaczeniem, że przetwarzanie do którego doszło przed jej cofnięciem jest zgodne z prawem,
8.   osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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