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[informacja]: Budowa mieszka? w systemie lokatorskim na
Osiedlu S?owi?skim
Dzia?aj?c zgodnie z art. 7 pkt 10-11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o u?atwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzysz?cych (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1496), informuj? ?e w dniu 8 stycznia 2019 roku wp?yn?? do Rady Miasta Jawora za
po?rednictwem Burmistrza Miasta Jawora, wniosek (uzupe?niony 15 stycznia 2019 roku) o
ustalenie lokalizacji inwestycji polegaj?cej na budowie mieszka? w systemie lokatorskim na
Osiedlu S?owi?skim dla terenu po?o?onego w Jaworze przy ul. Królowej Marysie?ki,
oznaczonego dzia?k? nr 158, obr?b Nr 3 – ?any.
http://www.jawor.bip.net.pl/?c=1036
Teren inwestycji obj?ty jest obecnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora, przyj?tego Uchwa?? Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXI/125/2016 z
dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jawora w obr?bie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla S?owia?skiego, zmienionego
uchwa?? Nr XXII/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. (Dziennik Urz?dowy Województwa
Dolno?l?skiego z dnia 2 marca 2016 r. poz. 1076 i 1077).

Z wnioskiem mo?na zapozna? si? w siedzibie Urz?du Miasta w Jaworze, Rynek 1, pokój nr 23.

Uwagi do wniosku, mo?na wnosi? w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie
podmiotowej BIP Gminy t.j. od 18 stycznia 2019 roku do 8 lutego 2019 roku, w formie pisemnej
na adres: Urz?d Miejski w Jaworze, Rynek 1, 59 – 400 Jawor lub elektronicznie za pomoc?
?rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2017 r, poz. 1219 ze zm.) na adres
e-mail: um@jawor.pl. Wniosek z uwagami lub zastrze?eniami do projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego powinien zawiera?: imi? i nazwisko, nazw? i adres wnioskodawcy.

Wniosek powinien zawiera? tak?e o?wiadczenie wnioskodawcy wyra?aj?cego zgod? na operacje
przetwarzania przez Burmistrza Jawora danych osobowych na potrzeby w/w procedury zgodnie z
Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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rozporz?dzenie o ochronie danych „RODO”).
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