
 
Biała Podlaska, 15.12.2020 r. 

PREZYDENT MIASTA  

BIAŁA PODLASKA 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Biała Podlaska 

Nr XVI/19/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska, 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie  

do publicznego wglądu w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie 

Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 

na sali obsługi, w godz. od 07:30 do 15:30, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta  

https://um.bialapodlaska.pl oraz https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl w zakładkach 

„planowanie przestrzenne”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 

15 stycznia 2021 r. od godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w sali nr 238 (wejście od Placu Wolności). 

Przy czym, szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału  

w dyskusji publicznej dostępne będą na ww. stronach internetowych oraz pod numerem 

telefonu 83 341 61 61, od dnia 22 grudnia 2020 r.  

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) osoby prawne  

i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu Studium.  

Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Prezydenta 

Miasta Biała Podlaska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2021 r.:  

- w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 

Biała Podlaska, 

- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 

- drogą elektroniczną na adres sekretariat@bialapodlaska.pl lub za pośrednictwem 

platformy usług administracji publicznej ePUAP. 

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki 

organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Biała Podlaska. 

 
PREZYDENT MIASTA 

BIAŁA PODLASKA 

Michał Litwiniuk 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy  

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

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Białej Podlaskiej; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie 

przepisów prawa (np. Policja, sądy), podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone zadanie; 

organowi nadzoru - Wojewodzie  Lubelskiemu; 

5. Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane  

w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych,  

ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkować odrzuceniem 

wniosku. 

9. W oparciu o przetwarzane dane, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 

Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń: 15.12.2020 r. 

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/
mailto:iod@bialapodlaska.pl

