
RYMANÓW 2020-12-02 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

o przystąpieniu do sporządzania 
 zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów – strzelnica sportowa” 
 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11a pkt 2, art. 17 pkt 1 i art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

zawiadamiam  
o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W RYMANOWIE 

 

 UCHWAŁY NR XXXI/315/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY RYMANÓW 

Zmiana studium obejmuje trzy obszary, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały. 
Pierwszy obszar w Rymanowie Zdroju pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i  rekreacji indywidualnej,  

kolejne dwa w Rymanowie pod lokalizację strzelnicy sportowej. 
 

 UCHWAŁY NR XXXI/316/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

„RYMANÓW – STRZELNICA SPORTOWA”  
Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu pod lokalizację strzelnicy sportowej,  

w granicach oznaczonych na  załączniku graficznym do ww. uchwały. 
 

  UCHWAŁY NR XXXI/317/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

„RYMANÓW ZDRÓJ” 
Przedmiotem zmiany planu będą trzy obszary. Pierwszy dotyczy wyznaczenia terenu pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej  

i  rekreacji indywidualnej, kolejne dwa obszary pod lokalizację drobnego handlu, 
 w granicach oznaczonych na  załączniku graficznym do ww. uchwały.   

  

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany SUiKZP Gminy Rymanów,  
MPZP „Rymanów – strzelnica sportowa” i zmiany MPZP „Rymanów Zdrój”  

 

Wnioski można wnosić w formie papierowej i kierować na adres Urzędu Gminy; 38-480 Rymanów,  
ul. Mitkowskiego 14A lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@rymanow.pl  

lub przez platformę ePUAP. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów. 
 

Wnioski należy składać do 26 dni od daty udostępnienia obwieszczenia  
 

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

   
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 

 
      Wojciech Farbaniec  

   Burmistrz Gminy Rymanów 


