
RIN.6720.1.2016               Rymanów, 19.01.2016 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzania  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów  

 Na podstawie art. 11 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 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 

1) o podjęciu przez Radę Miejską w Rymanowie: 
 

 Uchwały Nr IV/31/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 
obejmującej obszary określone na załącznikach graficznych do uchwały dotyczącej zmiany 
przeznaczenia terenu zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

 Uchwały Nr V/52/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 
obejmującej obszary określone na załącznikach graficznych do uchwały dotyczącej zmiany 
przeznaczenia terenu zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do 
uchwały. 

 

 Uchwały Nr XV/164/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 
obejmującej obszary określone na załącznikach graficznych do uchwały dotyczącej zmiany 
przeznaczenia terenu. 

 
2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
projektu zmiany studium, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko skutków jej 
realizacji. 
  
 Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na aktualnym etapie postępowania dokumentacją 
sprawy oraz składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy 
w Rymanowie , 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, w terminie do 16.02.2016 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  


