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Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, 2019.09.16.
RG.6722.12.2019.Mw

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
izagospoclarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 0 udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z20l8r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Świdnica Uchwały Nr VII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica W granicach administracyjnych gminy,
wraz zprognozą oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z ww. uchwałą n1ożna zapoznać się w Urzędzie Gminy W Świdnicy oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy W Świdnicy.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany studium i prognozy. Wnioski
moga być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, do Wójta
Gminy Świdnica, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres uggospodarka@swidnica.zgora.pl_
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawc , przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr'zestrzcnnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świdnica, reprezentowana
przez Wójta Gminy Świdnica, z siedzibą w Swidnicy przy ul. Długa 38;
2.Inspektore1n ochrony danych w Urzędzie Gminy Świdnica jest Pan Krzysztof Noga, e»
mail: k.noga@ş;wj;d¿1,_iç,a.zgorapl, korespondencyjnie j.w.;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
wynikających z ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym W celu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
4. 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;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; skorzystanie
z przysługujących uprawnień jest mozliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych
prawem;
8. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpic tylko organom publicznym lub
innym instytucjom na podstawie przepisów prawa, osobom upowaznionym, które muszą
mieć dostep do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków, organom ochrony
prawnej lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
10. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwa1'zanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
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