
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
S Y C Ó W 

woj dolnośląskie 
Syców, 22 grudnia 2020 r. 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach Droltowice, Dzialosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, 

Ślizów, Wielowieś, Wioslca 

Na podstawie art. 17 plit 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ij, Dz. 
U . z 2020 r. poz. 293 z późn. zm,) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Itliejsi^ą w Sycowie uchwały Nr X X V 11/225/2020 z 
dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębach Drollowice, Dzialosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, Ślizów. 
Wielowieś, Wioslia. 

Zainteresowani mogą sl<iadać wniosl^i do wyżej wymienionych projel^tów planów miejscowych. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędn Miasta i Gminy Syców przy ul. Mict;iewicza 1 w Sycowie, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

jednocześnie na podstawie art. 39 ust. i pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisica oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz, ( J , z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

W związku z art, 39 ust,! pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony 
środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 1 Gminy Syców. Wnioski i uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56 - 500 Syców, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na p.nowak(a)sycvw.pl, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, kiórej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. 

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych 
osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 
dyrekły''Vy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym \es\ Burmistrz Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza I , 56 - 500 Syców. Szczegółowe 
informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http [/'bip.sycow.pl/pl, w zakładce: Ochvna danych osobowych. 
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