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Świecie, 12 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 w związku z 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 (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości
informację o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 282/21 z dnia 4 listopada
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu.
Zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwość zapoznania się
z dokumentacją sprawy. Założenia do projektu dokumentu udostępnione są w Urzędzie
Miejskim w Świeciu, przy ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, pokój nr 7 w godzinach
pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od podania informacji do publicznej
wiadomości:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 –
100 Świecie;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, pokój nr 7;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, adres e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świecia.
z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Ratkowski
Kierownik Wydziału Budownictwa,
Architektury, Geodezji, Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego

Otrzymują:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu
2. Elektroniczna tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu
3. a/a.
Sporządziła: Anita Lepper

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; tel. 52 3332336-341, fax. 52 3332311
e-mail: budownictwo@swiecie.eu, www.swiecie.eu

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Świecia, który, który ma swoją siedzibę w Świeciu ul. Wojska
Polskiego 124, tel.: 52 33 32 323, faks 52 33 32 311, e-mail: sekretariat@swiecie.eu.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym
można się kontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 607 753 475.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Świeciu w celu przeprowadzenia procedury
planistycznej w oparciu o przepisy ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
i innych aktów obowiązującego prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą
być:
a) podmioty upoważnione do odbioru tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzana;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi rozpoczęcie
lub prowadzenie sprawy przez Urząd Miejski w Świeciu.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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