
Świebodzice, 09.10.2020 r. 
  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA  ŚWIEBODZICE  
 

 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 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2020 r. poz.283 ze zm.), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzicach: 
1)  nr XIII/98/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, 
2) nr XIII/99/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach, 
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i 

Śródmieście 3 w Świebodzicach, 
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 

w Świebodzicach, 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 19 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 18, od poniedziałku 
do piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach pod 

adresem: https://www.bip.swiebodzice.pl/planowanie-przestrzenne/479 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i 
Śródmieście 3 w Świebodzicach, odbędzie się w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1100, 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 
w Świebodzicach, odbędzie się w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1200. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na 
adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02 grudnia 2020 r. 

 
Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Składający uwagę ma prawo do żądania od 

administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, 

znajdą Państwo na stronie: http://bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych.  

 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

              Paweł Ozga 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w terminie  

od 09 października 2020 r. 

do 02 grudnia 2020 r. 

http://um.swidnica.pl/

