ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie
zmiany granic Gminy Świdnica

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 5a ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i
1815) w zw. z § 3 uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r.
zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 17 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic Gminy
Świdnica, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Opinie w sprawie zmian, o której mowa w § 1 mieszkańcy wyrażą na formularzu
konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konsultacje będą odbywały się w następujący sposób:
a)
b)
c)
d)
e)

w formie spotkań z mieszkańcami każdego sołectwa Gminy Świdnica;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
urzadsw@swidnica.zgora.pl;
pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica;
bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica,
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica;.
formularze konsultacji należy złożyć do dnia 21.02.2020 r. do godz. 14.00, decyduje
data wpływu do Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Świdnica.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego
załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.4.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Proponowane zmiany granic Gminy Świdnica

3) Uzasadnienie zmiany granic Gminy Świdnica:
Włączenie działek, o których mowa w pkt 1 do miasta Zielona Góra rozwiąże problem
kompleksowego zarządzania planowaną południową obwodnicą miasta przez jednego zarządcę drogi.
Aktualnie, odcinek przedmiotowej obwodnicy od km 0+000 do km 1+599 znajduje się na terenie
gminy Świdnica co oznacza, iż w myśl Ustawy o drogach publicznych jego zarządcą powinien być
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki zmianie granic cała trasa znajdzie się na
terenie Zielonej Góry, a w konsekwencji wszelkie decyzje związane z jej realizacją i eksploatacją,
w tym również ewentualną rozbudową o dodatkowe pasy ruchu lub zwiększeniem przepustowości
skrzyżowania dróg krajowych nr 27 z 32, znajdą się w gestii Prezydenta Miasta Zielona Góra, jako
zarządcy dróg krajowych na obszarze miasta na prawach powiatu.
Wyłączenie działek, o których mowa w pkt 2 z obszary Miasta Zielona Góra i włączenie ich
do terytorium Gminy Świdnica, będzie formą rekompensaty za przekazane miastu Zielona Góra
działek, na których znajdzie się obwodnica południowa.

Mapa wskazująca obszary i powierzchnie podlegające wyłączeniu z Gminy Świdnica i włączeniu do
terytorium miasta Zielona Góra, a także obszary i powierzchnie podlegające wyłączeniu z obszaru
miasta Zielona Góra i włączeniu do terytorium Gminy Świdnica.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.4.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 8 stycznia 2020 r.

FORMULARZ KONSULTACJI
Przedmiot konsultacji: zmiana granic Gminy Świdnica
1. Czy jest Pani/Pan za wyłączeniem niżej wymienionego obszaru Gminy Świdnica i jego
włączeniu do terytorium Miasta Zielona Góra

TAK*

NIE*

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU*

2. Czy jest Pani/Pan za włączeniem niżej wymienionego obszaru do obszaru Gminy
Świdnica

TAK*

NIE*

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU*

Podmiot zgłaszający opinię (imię, nazwisko, adres zamieszkania):
…………………………………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić
Formularz należy złożyć do dnia 21.02.2020 r. do godz. 14.00 decyduje data wpływu do Urzędu: w
Sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, , przesłać pocztą na adres Urząd Gminy
Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, bądź drogą elektroniczną na adres: urzadsw@swidnica.zgora.pl

…………………………………………
Data i czytelny podpis

Klauzula Informacyjna – Konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L
119, str. 1) zwanej dalej „RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@swidnica.zgora.pl, tel.
683273115 w. 137.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 5a ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze zgodnie z pkt 3.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
Wójta Gminy Świdnica w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z
nimi umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub usługodawcy wykonujący zadania w ramach
świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych urzędu oraz podmioty
uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo
dostępu do danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego jak również nie będą
objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
1.
2.

