
 Rymanmów, dnia 12.11.2015r. 

O G Ł O S Z E N I E   

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

o przystąpieniu do sporządzania : 

1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁAZY – FARMA 
FOTOWOLTAICZNA”. 

2. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POSADA GÓRNA/2014”. 

3. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KLIMKÓWKA/2014”. 

4. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SIENIAWA/2014”. 
 

5. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LADZIN/2014”. 
 

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z  2015 r. poz. 199 z  poźn. zm. ) oraz w związku z  art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, 
art. 54 ust. 2, w związku z art. 46 pkt 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 (Dz. U. z 2013 , poz.1235 z późn. zm.), 

z a w i a d a m i a m 

 o podjęciu przez Radę Miejską w Rymanowie: 

1.Uchwały  Nr XXXIV/359/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁAZY – FARMA 

FOTOWOLTAICZNA”, obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały. 

2. Uchwały Nr LVII/579/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „POSADA GÓRNA/2014”, 
obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały. 

3.Uchwały Nr LVII/580/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KLIMKÓWKA/2014”, 
obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały. 

4. Uchwały Nr LVII/581/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SIENIAWA/2014”, 
obejmującej obszar określony na załączniku graficznym do uchwały. 

 
5. Uchwały nr LVII/582/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Ladzin/2014”, obejmującej obszar określony na 
załączniku graficznym do uchwały. 

  
               Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie postępowania dokumentacją 
sprawy oraz składać na piśmie wnioski dotyczące opracowania planów oraz prognoz w siedzibie Urzędu 
Gminy w Rymanowie , 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, w terminie do 04.12.2015 r.  
 Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na 
adres:  bziomek@rymanow.pl 

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  



Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz  Gminy Rymanów.  
          

                                                      Burmistrz Gminy Rymanów 
                                                                              Wojciech Farbaniec                                                 

 


