
Świdnica, dnia 30 listopada 2020r. 

 
 

              OBWIESZCZENIE 
 

                          PREZYDENTA  MIASTA  ŚWIDNICY 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XVII/170/20 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” 

w dniach od 7 grudnia  2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 , na BIP-ie Gminy Miasto Świdnica oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: http://um.swidnica.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy,  
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 1500. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej,  
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r. 

Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający uwagę ma 
prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do 
sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl. 

 

Prezydent Miasta Świdnicy 

Beata Moskal Słaniewska 


