
 
 

URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU 
             ul. Stefana Batorego 25 
             33-340 Stary Sącz 
      tel. 18 446 02 70, fax 18 446 02 73 
          województwo małopolskie 
 
 
GPP.6720.1.2022        

O B W I E S Z C Z E N I E 
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 

 

  o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz” 

 
Na podstawie art. 11 pkt.1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.), 
  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu: 

Uchwały Nr XL/755/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary 
Sącz”. Granicami obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz” są granice administracyjne 
Gminy Stary Sącz. 

 
Ww. uchwała jest publicznie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. 
Jednocześnie informuję, iż na  podstawie art. 34, art. 39 ust. 1 pkt 1 , art. 46 pkt 1, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) przystąpiono do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium jak i do prognozy 
oddziaływania na środowisko.  
        Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2022 r. zgodnie z art. 8c ww. ustawy o 
planowaniu na piśmie, na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. S. Batorego 25, 33-
340 Stary Sącz lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  zgodnie 
z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne albo  wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w 
rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby 
wraz z oznaczeniem nieruchomości (numer działki /łek i miejscowości), której wniosek 
dotyczy.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, 
Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, jest 
dostępna  na oficjalnym portalu Gminy Stary Sącz: www.stary.sacz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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