
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań pn. „ Kamień Rymański”

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  i  11  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ) oraz art. 39 i art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353), jak również uchwał Rady
Gminy Rymań  nr  VIII/43/15  z  dnia  29  czerwca  2015r.  oraz  nr  XI/72/15  z  dnia  26.
listopada  2015  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Rymań  pn.  „Kamień  Rymański”,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla
obszaru  w  okolicy  msc.  Kamień  Rymański wraz  z  prognozą  oddziaływania  na
środowisko .
Celem  planu  miejscowego  jest  wyznaczenie  między  innymi  terenów  lokalizacji
elektrowni  wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą  techniczną oraz wskazanie
granic stref ochronnych, utrzymując jednocześnie funkcję rolniczą.
Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego
oraz  prognozie i  dotyczących tych  opracowań opiniach Państwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego  jak  również  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  w
publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie. 
Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
nastąpi w dniach od 14 lipca 2016r. do 14 sierpnia2016r. w Urzędzie Gminy Rymań
w godz. od 0800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz
prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20 lipca2016r. w sali nr 7
Urzędu Gminy Rymań o godz. 1000.
Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Rymań z podaniem imienia
i nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30. sierpnia 2016 r., na adres:
Urząd Gminy Rymań, 78-125 Rymań, ul. Szkolna 7. lub pocztą elektroniczną na adres:
ug@ryman.pl

Wójt Gminy Rymań


