
O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „RYMANÓW”  

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r.,  
poz. 647 z póżn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1235  
z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/278/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie 
przystąpienia  
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ”  

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  
 

projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „RYMANÓW” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

w dniach od 28 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r.  

w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów przy ul. Mitkowskiego 14a 

 pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu
 

 

Projekt zmiany MPZP „RYMANÓW” wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na 

stronie Urzędu Gminy Rymanów, http://rymanow.bip.org.pl/?tree=404. 
 
Przedmiotem zmiany planu są trzy obszary na terenie miasta Rymanowa. Obszar 1 dotyczy zmiany 
przeznaczenia  

z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej o symbolu UMW na teren zabudowy usługowej – 

działalności handlowej o symbolu UH7. Obszar 2 dotyczy zmiany przeznaczenia z terenu rolniczego o symbolu R 

na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN5 oraz teren komunikacji – ciąg pieszo-jezdny o 

symbolu KPJ . Obszar 3 dotyczy zmiany przeznaczenia z terenu rolniczego o symbolu R, terenu zieleni  niskiej o 

symbolu ZPN  

i terenu wód powierzchniowych śródlądowych o symbolu WS2 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

o symbolu MN6 i MN7 oraz tereny komunikacji – dróg wewnętrznych o symbolu KDW. 

         
 

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 MARCA 2014 R. 

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY RYMANÓW, POKÓJ NR 26 O GODZ. 14.00 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 

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

Uwagi, zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać 

na piśmie do Burmistrza Gminy Rymanów na adres 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a i adres e-

mailowy: gmina@rymanow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 

adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 

kwietnia 2014 roku. 
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Rymanów.  

 
                                     Wojciech Farbaniec 

           Burmistrz Gminy Rymanów 

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

