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

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „RYMANÓW ZDRÓJ” 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/269/16 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”   

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „RYMANÓW ZDRÓJ”  
 

w dniach od 01 marca 2017 r. do 21 marca 2017 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14a,  

pokój nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 
 

Projekt zmiany MPZP „Rymanów Zdrój”  w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie 

również opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rymanów pod 

adresem: http://rymanow.bip.org.pl/?tree=404 

Zmiana planu dotyczy terenu zabudowy usługowej (usługi rekreacji i odnowy 

biologicznej) oznaczonego symbolem 1.US – ustalenie zasad podziału nieruchomości 

tego terenu- 
 

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY PLANU 

MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MARCA 2017 R.  

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY RYMANÓW PRZY UL. MITKOWSKIEGO 14A,  

POKÓJ NR104 (PARTER) O GODZ. 10.00 
 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rymanów na adres: ul. Mitkowskiego 14a, 

38-480 Rymanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 04 kwietnia 2017 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 

postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP albo opatrzone bezpiecznym  kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: 

gmina@rymanow.pl 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 
         WOJCIECH FARBANIEC 

                                                                                                                         BURMISTRZ GMINY RYMANÓW 
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