
 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Miliczu, na tablicach ogłoszeń 

w sołectwach Stawiec, Wszewilki oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz 

w dniach od 21 października 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. 

Milicz, 16 października 2020 r. 
 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GMINY MILICZ 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Milicz, Stawiec i Wszewilki 

w gminie Milicz 

 
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 2020r. z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 

z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XX/85/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 lipca 2019r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Milicz, 

Stawiec i Wszewilki w gminie Milicz, obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Milicz, 

Stawiec i Wszewilki w gminie Milicz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 28 października do 25 listopada 2020 r., 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 2, pok. nr 54, w godzinach pracy urzędu 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz pod adresem: bip.milicz.pl [w zakładce Informacje 

i obwieszczenia > Obwieszczenia]. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 18 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 2, 

pok. nr 4, o godz. 13.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 

w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Milicz, na adres: Urząd Miejski w Miliczu, 

ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 

i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 

do 9 grudnia 2020 r. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (email: info@milicz.pl) 

lub elektronicznej skrzynki podawczej (adres esp(epuap): /5luw8l69oq/skrytka). 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy 

oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu 

oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym informuję, że: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Milicz z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2. Składający uwagę ma prawo 

do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych – kontakt: ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, tel.: 71 384 00 04, fax: 71 384 11 19, e-mail: 

info@milcz.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: 

http://www.bip.milicz.pl/m,666,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miejskim-w-miliczu.html. 


