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      Załącznik do Zarządzenia nr 162/19 

Prezydenta Miasta Biała Podlaska 

z dnia 2 września 2019 r.  

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

Prezydenta Miasta Biała Podlaska 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1398, z późn. zm.) Prezydent Miasta Biała Podlaska zawiadamia 

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała 

Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. 

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Biała Podlaska na lata 2016-2025. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na 

liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu. 

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych procesem rewitalizacji 

uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu uchwały. 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 

10 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. w następujących formach:  

1) spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, 

umożliwiającego omówienie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała 

Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni 

kalendarzowych przed planowanym spotkaniem, 

2) zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji, 

3) zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na 

formularzu konsultacyjnym. 

 

Uwagi i opinie można będzie składać: 

1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl , 

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt 

uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”, 

3) bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci 
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papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) - ustnie, w godzinach pracy 

urzędu. 

 

Formularz zgłaszania uwag, projekt uchwały wraz załącznikiem - Gminnym 

Programem Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, dostępne będą:  

1) na stronie internetowej Miasta Biała Podlaska pod adresem 

http://rewitalizacja.bialapodlaska.pl , 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Biała Podlaska pod adresem internetowym 

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl , 

3) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500  Biała 

Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu 

niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, 

zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich 

przebiegu, a w przypadku spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych 

procesem rewitalizacji oraz zbierania uwag ustnych – również wszystkie uwagi wraz z 

odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie 

internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz 

http://www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl. 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych "RODO"), przekazujemy informację o zasadach przetwarzania 

danych osobowych uczestników konsultacji społecznych oraz o przysługujących im 

prawach z tym związanych. 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska 

z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Biała Podlaska, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl , 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania zmiany 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 przy 

udziale interesariuszy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 o 

rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), 
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi) w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 

5)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, dla których zostały zebrane, a po jego spełnieniu mogą być przechowywane w 

celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, 

8) w przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

 


