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Świebodzin, 2021-02-26
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 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 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247) oraz Uchwały Nr XVII/259/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina
pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką:
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina
pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu, w dniach od 05 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin:
https://bip.swiebodzin.eu/, w zakładce „ogłoszenia i obwieszczenia”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
11 marca 2021 r., o godz. 10.00, w sali sesyjnej w Ratuszu, Plac Jana Pawła II 1, 66-200 Świebodzin. Dyskusja publiczna
przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, z uwagi na utrzymujący
się stan epidemii, oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, można
uzyskać pod numerem telefonu: 68 475 09 19, w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świebodzin: http://bip.swiebodzin.eu/.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Świebodzinie: osobiście w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim umówieniu się i z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego), telefonicznie pod nr 68 475 09 19, mailowo na adres: poczta@um.swiebodzin.pl i przez skrytkę ePUAP.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin lub na adres e-mail:
poczta@um.swiebodzin.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu uwagi oraz
oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. osoby prawne
i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin lub adres e-mail:
poczta@um.swiebodzin.pl, w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Świebodzina.
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Burmistrz Świebodzina

Tomasz Sielicki
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin i są one podawane w celu składania
uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Świebodzinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Odbiorcą danych osobowych jest: Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny
wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

5.
6.
7.
8.
9.

Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec
przetwarzania podanych danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: pukaczewski@hotmail.com.

