
 
OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
Na podstawie art.17 pkt 9 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.)  oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2081 z późń. zm.)      

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach  od 19 sierpnia 2019 r. do 9  września 2019 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów; 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego   14a, pokój nr 
213, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019”  rozwiązaniami, odbędzie się 
w dniu 2 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów, pokój nr 104 godz. 1500. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rymanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy Rymanów z siedzibą w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów. Z administratorem 
można skontaktować się telefonicznie: 134355006, email: gmina@rymanow.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@rymanow.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą 
planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Więcej na stronie BIP Gminy Rymanów: rymanow.bip.org.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych 
 

 
Burmistrz Gminy Rymanów 

          Wojciech Farbaniec 

 
 

 
 


