BURMISTRZ
Miasta Chrzanowa
Nasz znak: PPG.6721.3.2021

Chrzanów, dnia 29 listopada 2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych założeń uchwały ustalającej zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane dla Gminy Chrzanów.
Na podstawie art. 30 ust. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI1/323/2021 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 25 maja 2021 r. o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Chrzanów, w związku z Uchwałą Nr XXXI1/321/2021 Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 25 maja 2021 r. o przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
zawiadamiam
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych założeń uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla
Gminy Chrzanów, w terminie od 7 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
Wyznacza się termin oraz miejsce przeprowadzenia otwartego spotkania na dzień 7 grudnia 2021 r.,
godz. 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Konsultacje dotyczą obszaru Gminy Chrzanów i są elementem fakultatywnym w procedurze
uchwalania tzw. "uchwały krajobrazowej". Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców
i przedsiębiorców chrzanowskich na temat obiektów reklamowych na terenie gminy oraz wspólne
wypracowanie standardów miejskich w zakresie sytuowania małej architektury, tablic i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń w Chrzanowie.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Chrzanów, właściciele, użytkownicy
i najemcy nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrzanów oraz przedsiębiorcy prowadzący
działalność na terenie Gminy Chrzanów.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety elektronicznej, formularza składanego na
piśmie droga tradycyjną lub elektroniczną oraz w formie otwartego spotkania z mieszkańcami
i przedsiębiorcami.
Z założeniami uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
pod linkiem: https://www.chrzanow.pl/urzad-miejski/uchwala-krajobrazowa.html.
Ankieta elektroniczna dostępna będzie do wypełnienia w terminie od 6 grudnia 2021 r. do 17 grudnia
2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie: https://www.chrzanow.pl/urzadmiejski/uchwala-krajobrazowa.html,
na stronie:
https://www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa/
oraz w mediach społecznościowych Gminy Chrzanów - Facebook.
Ponadto uczestnicy konsultacji będą mogli zgłaszać swoje stanowiska na formularzu konsultacji
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie: https://www.chrzanow.pl/urzadmiejski/uchwala-krajobrazowa.html do 17 grudnia 2021 r. Formularz będzie przyjmowany:

1) zwykłą pocztą elektroniczną na adres: anna.zima@chrzanow.pl
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20 w pok. nr 1 (Dziennik Podawczy).
Uczestnicy konsultacji zobligowani są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem danych
uczestnika konsultacji, takich jak imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej i adres.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem uchwały ustalającej „Zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń”, publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie:
https://www.chrzanow.pl/urzad-miejski/uchwala-krajobrazowa.html oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie: https://bip.malopolska.pl/umchrzanow.

Burmistrz Miasta Chrzanowa

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika (zgodnie z art. 13 RODO)
Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, tel. 327585115,
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@chrzanow.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 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, Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe.
3. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące
osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g) RODO - przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
i wolności osoby, od której dane pozyskano.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku. Nie podanie przez Panią/Pana danych
osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku.
6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają
profilowaniu.

