OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
MPZP NOWY WIELISŁAW – UL. L. STAFFA
MPZP STARY ZDRÓJ-POŁUDNIE – UL. M. KONOPNICKIEJ
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), a także art. 39
ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z:
1. uchwałą nr V/25/2018 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Leopolda
Staffa zwanego dalej MPZP NOWY WIELISŁAW – UL. L. STAFFA,
2. uchwałą nr V/26/2018 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Marii
Konopnickiej zwanego dalej MPZP STARY ZDRÓJ-POŁUDNIE – UL. M. KONOPNICKIEJ,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1. MPZP NOWY WIELISŁAW – UL. L. STAFFA, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko,
2. MPZP STARY ZDRÓJ-POŁUDNIE – UL. M. KONOPNICKIEJ, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko,
w dniach od 5.06.2019r. do 26.06.2019r. w siedzibie Gminy Polanica-Zdrój, ul. J.
Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pok. 27, w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się
w dniu: 11.06.2019r. w siedzibie Gminy Polanica-Zdrój, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320
Polanica-Zdrój, pok. 27,
1. o godz. 10:00 MPZP NOWY WIELISŁAW – UL. L. STAFFA,
2. o godz. 11.00 MPZP STARY ZDRÓJ-POŁUDNIE – UL. M. KONOPNICKIEJ.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej
i
adresu,
oznaczenia
nieruchomości,
której
uwaga
dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2019r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na
adres: architektura@polanica.pl, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
Mateusz Jellin

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)
informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Polanica Zdrój, z siedzibą w
Polanicy Zdroju, ul Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 8680600,
um@polanica.pl
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz
realizacją przysługujących Ci praw, możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych przez adres: iod.umpolanica@grupaformat.pl
oraz nr tel.
721 805 522
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie
www.bip.polanica.pl
w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz siedzibie
Administratora.
Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Gminy Polanica-Zdrój w dniach od
29.05.2019r. do 11.07.2019r.
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