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OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 20031'. o planowaniu
izagospodarowaniu p1'zestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady
Gminy Świdnica Nr VII/36/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świdnica, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
ujednoliconego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Świdnica w zakresie zmiany granic administracyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 19 lutego 2021r. do 11 marca 2021r., w siedzibie Urzędu Gminy w
Świdnicy, ul. Długa 38 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Świdnica pod adresem https://bip.swidnica.zgora.pl.
Osoby chcące zapoznać się z ww. projektem oraz zgromadzoną dokumentacją proszone
są o kontakt telefoniczny pod numerem (68)327 31 15 wew. 145 lub poprzez pocztę
elektroniczną pod adresem m.wojciechowska@swidnica.zgora.pl, w celu umówienia terminu
udostępnienia ww. projektu i dokumentacji.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 8 marca 2021r. o godz. 93° w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul.
Długa 38.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejszy
kontakt z Inspektorem ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki i Rozwoju pod
numerem telefonu (68)327 31 15 wew. 145 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem
m.wojciechowska@,swidnica.zgo1'a.pl
Z uwagi na trwający stan epidemii liczba osób uczestniczących jednocześnie w dyskusji
publicznej będzie regulowana. Zgłoszenia w ww. formie będą równoznaczne z udziałem w
dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie.
Zgodnie z art.11 pkt 8 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne iﬁzyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą
wnieść uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Świdnica na piśmie na adres ul. Długa 38, 66008 Świdnica lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres
uggospodarka@swidnica.zgora.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej
iadresu,
oznaczenia
nieruchomości,
której
uwaga
dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2021r.
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko można składać do Wójta Gminy Świdnica jako organu właściwego do
1

rozpatrywania uwag: w formie pisemnej na adres ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres uggospodarka@swidnica,zgo'ra.p1 w
terminie od 19 lutego 202l1'. do 1 kwietnia 2021r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w
procesie sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gn11ny
Informuję, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Administratora
danych osobowych - Wójt Gminy Świdnica, (adres: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66008 Świdnica, tel. (68) 327 31 15, e-mail: urzadsw@swidnica.zgora.pl), zgodnie z klauzulą
zamieszczoną w BIP Urzędu Gminy Świdnica.
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