
                                                                                                                                                                        

          
 

OBWIESZCZENIE 

 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 
   

o przystąpieniu do sporządzenia zmian niżej wymienionych Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz. 503 z późn. zm.), 

  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu: 

 
1) Uchwały Nr LI/907/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A”, obejmującego  obszar planu  

zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A", przyjętego Uchwałą Nr XXX/326/04  Rady 

Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 98, poz. 669). 

      Zmianą planu objęto obszar obowiązującego ww. miejscowego planu, w granicach oznaczonych na 

załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Nr LI/907/2022. 

 

2) Uchwały Nr XLV/826/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1C”, obejmującego  obszar planu  

zagospodarowania przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1C", przyjętego Uchwałą Nr XLI/612/2017  Rady 

Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 8639). 

      Zmianą planu objęto obszar obowiązującego ww. miejscowego planu, w granicach oznaczonych na 

załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Nr XLV/826/2022. 

 

3) Uchwały Nr LI/908/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice”, obejmującego  obszar planu  zagospodarowania 

przestrzennego „Barcice", przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08  Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 

września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 15 października 2008 r. Nr. 651, poz. 4444). 

      Zmianą planu objęto obszar obowiązującego ww. miejscowego planu, w granicach oznaczonych na 

załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Nr LI/908/2022. 

 

4) Uchwały Nr XLVIII/891/2022 z dnia 20 czerwca 2019 r.,  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 9”, obejmującego  obszar planu  zagospodarowania 

przestrzennego „Gołkowice Górne 9", przyjętego Uchwałą Nr XLI/66/2001  Rady Miejskiej w Starym Sączu z 

dnia 16 lipca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 04.09.2001 r. Nr 113, poz. 1706). 

      Zmianą planu objęto obszar obowiązującego ww. miejscowego planu, w granicach oznaczonych na 

załączniku graficznym nr 1  do Uchwały Nr XLVIII/891/2022. 

 

Ww. uchwały są publicznie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Starym Sączu, na tablicach ogłoszeń oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim - Ref. Geodezji i 

Planowania Przestrzennego (I piętro pok. 35). 

Jednocześnie informuję, iż przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedmiotowych zmian planów. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów jak i 

do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w terminie do 14.10.2022r. na 

piśmie, na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. S. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz  lub za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości (nr działek) której wniosek 

dotyczy.  
Klauzula informacyjna RODO: 

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: 

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby:  

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

2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 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. Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  znajduje się pod 

adresemhttps://bip.malopolska.pl/api/files/2904873.  
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