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OBWIESZCZENIE NR GKBI.6721.17.2019 

BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr 

XLVI/345/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i 

Świerczyna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.03.2021 r. do 31.03.2021 r. w Urzędzie Miejskim w 

Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 - 340 Drzewica w godzinach od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica o godzinie 14.00. Dyskusja odbędzie 

się przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemii COVID-19. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Drzewicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 16.04.2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 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 (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zmianami) informuję o możliwościach 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji planu w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica. Uwagi w 

postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu można składać w formie 

pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Burmistrza Drzewicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej oraz adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. Organem właściwym do 

rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Drzewicy. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach 

Giełzów, Radzice Duże i Świerczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej https://www.bip.drzewica.pl/. 

Administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Drzewica jest Burmistrz Drzewicy, ul. 

Stanisława Staszica 22, 26 - 340 Drzewica. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze i w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zmianami).  

 z up. Burmistrza Drzewicy 

Zastępca Burmistrza 

 

Dominik Niemirski 

 Obwieszczenie zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

2. Tablica ogłoszeń sołectwa Giełzów 

https://www.bip.drzewica.pl/
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3. Tablica ogłoszeń sołectwa Radzice Duże 

4. Tablica ogłoszeń sołectwa Świerczyna 

5. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

6.  A/a 


