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Świebodzice, dnia 1 lipca 2022 r.
OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu w dniu 6 czerwca 2022 r. przez
Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr LX/345/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach:
Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Celem zmiany jest korekta zapisów zawartych w § 14 uchwały nr XLVIII/293/2021 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. Zmiana planu dotyczyć będzie wyłącznie części
tekstowej ustaleń ww. uchwały. Ustalenia graficzne (rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1)
zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu,
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 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.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
swiebodzice@swiebodzice.pl,

bez

konieczności

opatrywania

ich

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym, w terminie do dnia 25 lipca 2022 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
Burmistrz Miasta Świebodzice.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Składający wniosek 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 wniosków
do 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.

