
Ogłoszenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego o konsultacjach
projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku

Działając na podstawie:

- art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.),

-  art.  6 ust.  3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju
(tj. Dz. U. z 2021r. Poz. 1057.), 

-  uchwały  nr  XXVIII/248/20  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z  dnia  21.12.2020  r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
rozwoju miasta Wodzisław Śląski, w tym trybu konsultacji,  o których mowa w art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (wraz z późniejszy-
mi zmianami),

oraz w związku z art. 48 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 2021 r. poz. 247 z póź. zm.)

zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii
rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych,  w tym mieszkańców miasta Wodzisławia  Śląskiego  oraz partnerów społecznych
i gospodarczych.

Projekt  Strategii  rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku będzie w okresie
konsultacji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskie-
go, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod adresem www.wodzi-
slaw-slaski.pl. Istnieje możliwość zapoznania się z projektem dokumentu w Urzędzie Miasta
Wodzisławia Śląskiego (Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, pokoje 101
i 103, tel. 32 45 90 478).

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji  mogą składać uwagi
w terminie od 16 listopada do 21 grudnia 2021 r.

Konsultacje odbywać się będą w formie zgłaszania uwag i opinii do projektu doku-
mentu:

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wydział Dialogu,
Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (pok. 101 i 103),

• za  pomocą środków komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: strategiarozwoju@wodzislaw-slaski.pl,
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• na spotkaniach prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w dzielnicach miasta:

o 16 listopada - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4,

o 17 listopada - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2,

o 18 listopada - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15,

o 22 listopada - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,

o 23 listopada - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10,

o 25 listopada - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,

o 29 listopada - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1,

o 30 listopada - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9,

o 2 grudnia - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16.

Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17:00.

Jednocześnie informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorgani-
zowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie online odbędzie się 26 listopada 2021 r.
(szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji zosta-
ną ogłoszone na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl).

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem FORMULARZA ZGŁA-
SZANIA  UWAG  I  PROPOZYCJI  ZMIAN dostępnego  na  miejskiej  stronie  internetowej
www.wodzislaw-slaski.pl oraz w Urzędzie Miasta – Wydział Dialogu, Promocji i Kultury.

Uwagi lub opinie złożone po upływie terminu konsultacji pozostawia się bez rozpa-
trzenia.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wy-
ników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozda-
nie zostanie zamieszczone na stronie internetowej miasta www.wodzisla-slaski.pl.

Jednocześnie informuję, że po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami podjęto
decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania  na środowisko (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2021 r.  poz.  247).  Z uzasadnieniem oraz
uzgodnieniami w tej sprawie można zapoznać się na stronie internetowej  www.wodzislaw-
slaski.pl oraz w BIP Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śląskiego
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  prezydent  miasta Wodzisławia
Śląskiego,  ul.  Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,  e-mail:  kancelaria@wodzi-
slaw-slaski.pl.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. przeprowadzania  konsultacji  w  związku  z  opracowaniem  Strategii  rozwoju
miasta Wodzisław Śląski do roku 2030,

b. archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowe-
go.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizo-
wanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6
ust. 1. lit e RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administra-
tora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania.
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każde-
mu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP
Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc
od 1 stycznia  roku następującego po roku zakończenia  konsultacji  prowadzonych
w związku z opracowaniem Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski do roku 2030,
przez okres  uwzględniający  krajowe przepisy  dotyczące archiwizacji  dokumentów,
zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organi-
zacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji ani profilowania.


