
       Świedziebnia, dnia: 27.12.2021 r. 
        
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIEDZIEBNIA 

o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 Na podstawie 
art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), w związku z przystąpieniem do sporządzenia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księte, gm. 
Świedziebnia na podstawie uchwały Rady Gminy Świedziebnia nr XXII/134/2021 z dnia 20 września 2021  r., 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ocen oddziaływania na środowisko tego planu. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego na piśmie skierowanym do Wójta Gminy 
Świedziebnia w sekretariacie Urzędu Gminy Świedziebnia lub na adres: Urząd  Gminy Świedziebnia, 87-335 
Świedziebnia 92A, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@swiedziebnia.pl albo za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres: 
/73lyjx7r4t/SkrytkaESP .   

Wniosek zawierający nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy, należy złożyć w terminie do 31.01.2022 r.  

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.  

                            
 

                                                                                                               
WÓJT GMINY ŚWIEDZIEBNIA  

                         Szymon Zalewski 
 

 
 
 
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U.UE.L.2016.11.1] informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Świedziebnia (adres: Świedziebnia 92A, 87-
335 Świedziebnia, tel. 56 49 384 60, e-mail: gmina@swiedziebnia.pl). 

2. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane jedynie w celu realizacji procedury sporządzenia planu miejscowego na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 
zm.). 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz realizacją 
Przysługujących Panu/Pani praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres 
email: inspektor@cbi24.pl . 

 
Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: 
www.bip.swiedziebnia.pl oraz w siedzibie Administratora danych osobowych.    

 


