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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 28.09.2022r. do 21.10.2022r.  projektu Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Dolne” wraz  

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

18.10.2022r. o godzinie 14:00 w Sali Obrad w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu  

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

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Dolne” 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 07.11.2022r. 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. 

 

 
 

                                                                                                                             BURMISTRZ  

          (-) 

           mgr Jacek Lelek 
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  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, ze zm.) 

- dalej: „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  o  przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych: 

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez              

Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby: Urząd Miejski, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. 

2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie email: 

gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70, 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych,             

elektronicznie email: iod@starysacz.um.gov.pl; pisemnie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 

786 917 353. 

4.  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia spraw 

dotyczących sporządzenia dokumentów planistycznych, zgodnie z ustawą dnia 27 marca 2003r.                           

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, w tym szczególnie: właściwym organom administracji rządowej i 

samorządowej uczestniczącym w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, stronom bądź 

uczestnikom postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną 

dokumentację, dostawcom usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości 

wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania). 

6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, a następnie archiwizowane i przechowywane wieczyście na podstawie przepisów prawa,  

w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych;                                                                                         

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ;                 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).  

  Nie ma zastosowania zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt b RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa krajowego, lub prawa 

UE któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego   w interesie publicznym 

lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;                                                                                                                                                                          

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;                                                      

e) prawo do przenoszenia danych ;         

 f) prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych.             

8. Przekazanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 4  jest obligatoryjne. 

9. Administrator nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowe do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą tworzone żadne profile. 

11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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