Śrem, dnia 17 czerwca 2020 roku
Burmistrz Śremu
Plac 20 Października 1
63 – 100 Śrem

PPSOŚ.621.12.2018.BKA

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju
elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036”
Na podstawie 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, z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do konsultacji
społecznych projektu „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata
2023-2026”.
Z wersją papierową projektu dokumentu można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Śremie po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.
61 28 47 138. Wersja elektroniczna projektu Strategii dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Ochrona środowiska/Programy, plany,
sprawozdania.
Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na formularzu uwag
i wniosków w terminie od dnia 19 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r.
włącznie w następującej formie:
 pisemnej w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie,
ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez przesłanie na adres
e-mail: urzad@srem.pl
lub ustnie do protokołu w Zespole Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie.
Klienci Urzędu Miejskiego w Śremie zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione zostaną bez
rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Śremu.
z up. Burmistrza
Katarzyna Bednarowicz
naczelnik Pionu Gospodarowania
Przestrzenią i Środowiskiem

Wywieszono: 18.06.2020 r.
Zdjęto:
……………………..…….

Informacja
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w
Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem; inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego
w Śremie jest Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl; dane osobowe przetwarzane
będą celem realizacji wniosku; odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub odrębnych umów; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

