
 

RYMANÓW 4.06.2009r. 

 

O B W I E S Z E N I E 
BURMISTRZA  GMINY  RYMANÓW 

 

 

o przystąpieniu do sporządzania 
 

 zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Rymanów 

 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” 

 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” 

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) 
 

zawiadamiam  
 

o podjęciu przez Radę Miejską w Rymanowie: 
  

 Uchwały Nr XXII/197/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

Gminy Rymanów 
Przedmiotem zmiany Studium będą dwa obszary objęte poniżej wymienionymi zmianami planów 

 

 Uchwały Nr XXVI/265/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia   

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” 
Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana zapisów umożliwiająca  w terenie oznaczonym symbolem 1. US 

budowę kompleksu hotelowo-konferencyjnego pn. „Centrum Odnowy i Rekreacji” 

 

 Uchwały Nr XXVIII/283/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” 
Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie działek nr 2529, 2530, 2531, 2532, 2533  oznaczonych  

w planie jako teren rolny o symbolu R na tereny produkcyjno-usługowe 

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium i zmiany planów. 
 

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-480 Rymanów,  

ul. Mitkowskiego 14a  
 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów. 
 

Wnioski należy składać do 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia. 

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

   
 

 

      Burmistrz Gminy Rymanów 

                 Jan Rajchel 
 


