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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYMANÓW – ETAP I 
 
Działając na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz  art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081). 

 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY RYMANÓW – ETAP I 

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
w dniach od 31stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14A, pokój nr 213 w godzinach pracy Urzędu 
 

Przedmiotem zmiany studium są cztery obszary w Rymanowie. Zmiana dotyczy: wskazania terenu zabudowy mieszkaniowo-
usługowej (symbol 5MU), terenu zabudowy usługowej (symbol 28.1U), wyodrębnienia z  terenu zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów terenu o symbolu 9.1P z określeniem nowych wskaźników powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni 
zabudowy oraz zmiana wskaźników powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy dla terenu zieleni urządzonej  

oznaczonego symbolem 9ZP (rymanowski rynek).  
 

Informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpiono  

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dwóch obszarów zmiany  
– terenu o symbolu 9.1P i terenu o symbolu 9ZP. 

 
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – ETAP I  
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany  
na stronie internetowej: https://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=8&menu=8&strona=1 i w BIP Urzędu 
Gminy Rymanów: : http://rymanow.bip.org.pl/?tree=404,Miejscowy%20Plan%20Zagospodarowania%20Przestrzennego 
 

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM – ETAP I 
ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 LUTEGO 2019 R.  

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY RYMANÓW PRZY UL. MITKOWSKIEGO 14A   
POKÓJ NR 104, O GODZ. 14.00 

 
Zgodnie z  art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany SUiKZP Gminy 
Rymanów – ETAP I. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rymanów na adres 38-480 Rymanów,  
ul. Mitkowskiego 14A z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2019 roku. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Rymanów 

 
                                            Wojciech Farbaniec 

                 Burmistrz Gminy Rymanów 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 


