
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     

        

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

 
Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz: Uchwały Nr XXXIII/597/2021 z dnia 11 maja 2021 r., Uchwały Nr XXXIII/596/2021 
z dnia 11 maja 2021 r.   

 

zawiadamiam: 
 

     o WYŁOŻENIU do wglądu publicznego w dniach 01 – 21.03.2022 r. projektów zmiany 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: 

- „Barcice Dolne” 

- „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1C”(druga część) 
 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz organizowaniu dyskusji pu-
blicznej 21 marca 2022 r. w godz. 16:00 - 16:30 (Sala Obrad Urzędu) 
nad przyjętymi w planach rozwiązaniami. 

     Projekty zmian ww. planów MPZP wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne 
na  stronie internetowej Urzędu (oraz BIP) a w wersji papierowej – na Sali Obrad w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,  ul. Batorego 25, w godzinach pracy Urzędu (w okresie trwania 
stanu epidemii wejście pojedynczo wyłącznie po         wcześniejszym umówieniu i potwierdze-
niu wizyty (tel. 18/4497738) z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych 
obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowa-
nie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu (prawidłowe założenie maseczek). 
 

Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, iż w związku z 
prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem 
projektów zmian ww. planów miejscowych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, oprócz ww. dokumentów plani-
stycznych, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego do tych dokumentów. 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą 
składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni (do 05 kwietnia 2022 r.) od daty 
zakończenia okresu wyłożenia ww. projektów planów. Uwagi należy składać do Burmistrza Starego Sącza, na ww. adres 
urzędu, na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z art. 18 i 8c ustawy o planowaniu (za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej – mail: 
gmina@stary.sacz.pl), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 
prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga 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”. 
 

 

 


