
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o symbolu roboczym R67 i R84 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planów jak niżej: 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój 
w rejonie ul. Okrzei o symbolu roboczym R67. 
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki 
Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju. 
  

 Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój nr 353B w 
godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa od 7.30 - 15.30, czwartek od 7.30 - 17.00, piątek od 
7.30 - 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-
Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl. 
 Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planach odbędzie się w Urzędzie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, w sali nr 130A w dniu 22 lipca 2019 r.: plan R67 - godz. 10.00,  plan 
R84 - godz. 11.00. 
 Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do 
wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje jego ustalenia, w 
terminie do dnia 6 września 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, 
drogą pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.  
 Uwagi należy kierować do: Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, winny one zawierać: imię, 
nazwisko lub nazwę składającego, jego adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i 
przedmiot uwagi. 
 Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, z możliwością zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi i wnioski w 
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać 
w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
W załączeniu orientacyjne lokalizacje obszarów objętych zmianami planów. 
 

 
         PREZYDENT MIASTA 

                         /-/ Anna Hetman 



 
 
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:  
 
Na podstawie art. 13 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 informuję, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura 
ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174, 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (ustawy 
z dnia   27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów 
planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator 
pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów. 
6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy  
i po jej zakończeniu wieczyście (kategoria archiwalna A), 
7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych 
Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie,  
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO 
 z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych,  
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych 
złożona uwag pozostaje bez rozpatrzenia. 
10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 


