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 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Nr XXXIII/594/2021 Rady Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 11 maja 2021 r.  

zawiadamiam: 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 9 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 16” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  

23 maja 2022 r. o godzinie 15.30  w Sali Obrad w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu  

ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 16” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Starym Sączu, ul Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, I piętro pok. nr 36  

w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.starysacz.um.gov.pl i BIP 

www.bip.malopolska/starysacz. 

Ponadto na podstawie art. 39 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 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku  

z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

związanym z opracowaniem projektu ww. planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym 

Sączu, oprócz ww. dokumentów planistycznych, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego do tego dokumentu. 

W związku z powyższym, zawiadamiam, iż zainteresowani zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2  

i ust. 3 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, mogą 

składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać do Burmistrza Starego Sącza w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 15 czerwca 2022 r. na ww. adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, na piśmie  

w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@starysacz.um.gov.pl) 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby i oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
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