
                                                                                                                                                                                   
 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Grybów 
 

 

      Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503  ) oraz art. 39 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 2373         
z późn.zm.) 

Z a w i a d a m i a m  
 

o podjęciu przez Radę Gminy Grybów uchwały Nr XXVII/262/2021 r. z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów  - zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008         
z dnia 21 maja 2008 roku, (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 454,  poz. 2917 z późn. zmianami)  , obejmującego: 
 
1) działkę nr ew. 2219 w miejscowości Biała Niżna, oznaczonej symbolem  A109RP,RZ; 
2) działkę nr ew. 635/3  w miejscowości Biała Niżna, oznaczonej symbolem  A70RP; 
3) działkę nr ew.  144/3 w miejscowości Binczarowa, oznaczonej symbolami B30RM, B28MN; 
4) działkę nr ew.  739 w miejscowości Cieniawa, oznaczonych symbolem C89RP; 
5) działkę nr ew.  1410  w miejscowości Cieniawa, oznaczonej symbolem C128RP,RZ; 
6) działkę nr ew.  635/5 w miejscowości Cieniawa, oznaczonej symbolem C97RP,RZ; 
7) działkę nr ew.  1447/5 w miejscowości Cieniawa, oznaczonej symbolami C141RM; C142RZ 
8) działkę nr ew.  133 w miejscowości Chodorowa, oznaczonej symbolem D38RM; 
9) działkę nr ew.  409/2 w miejscowości Florynka, oznaczonej symbolem E210RS/RD; 
10) część działki nr ew.  2313 w miejscowości Gródek, oznaczonej symbolami  F19RM; F22RZ; 
11) część działek nr ew.  1275/3, 1276/2 w miejscowości Gródek, oznaczonych symbolami F78MN,UN; F74MN,UN; F77MU; 
12) część działki nr ew.  545 w miejscowości Kąclowa, oznaczonej symbolem G200RM; 
13) część działki nr ew.  339/2 w miejscowości Krużlowa Niżna, oznaczonej symbolami H113RM; H111RZ-RW 
14) część działki nr ew.  108 w miejscowości Krużlowa Niżna, oznaczonej symbolem H11RM; 
15) część działki nr ew.  710 w miejscowości Krużlowa Wyżna, oznaczonej symbolami I196RP,RS; I195RM; 
16) część działki nr ew.  200 w miejscowości Krużlowa Wyżna, oznaczonej symbolem I26RP; 
17) część działki nr ew.  639/1 w miejscowości Krużlowa Wyżna, oznaczonej symbolami  I182RM; I185RP,RS; 
18) część działki nr ew.  211/1 w miejscowości Polna, oznaczonej symbolami J3RM; 
19) część działki nr ew.  574/1 w miejscowości Polna, oznaczonej symbolem J117RZ; 
20) działka nr ew.  1596/2  w miejscowości Ptaszkowa, oznaczonej symbolami K297RM; K244UT,MN; 
21) działka nr ew.  524  w miejscowości Ptaszkowa, oznaczonej symbolami K87RP,RZ; K109RM; 
22) część działki nr ew.  1368/1 w miejscowości Ptaszkowa, oznaczonej symbolami K252RM; K67RP; 
23) część działki nr ew.  706/10 w miejscowości Stara Wieś, oznaczonej symbolem Ł117RD; 
24) część działki nr ew.  417/2 w miejscowości Stara Wieś, oznaczonej symbolem Ł43RM; 
25) część działki nr ew.  1189/6 w miejscowości Stróże, oznaczonej symbolem M205RM; 
26) część działki nr ew.  357 w miejscowości Stróże, oznaczonej symbolami M164RP; M165RP-RT; M163RP-RT; M21PU; 
27) część działki nr ew.  1220 w miejscowości Stróże, oznaczonej symbolem M56RZ/RD; 
28) część działki nr ew.  186 w miejscowości Stróże, oznaczonej symbolem M109RM; 
29) część działek nr ew.  438/1, 438/2, 439 w miejscowości Stróże, oznaczonych symbolami M48RM-ZW; M20PU-ZW; 
30) część działki nr ew.  2269/1 w miejscowości Gródek, oznaczonej symbolami F121RM, F122RP,RZ; 
31) część działki nr ew.  993/1 w miejscowości Cieniawa, oznaczonej symbolem C56RM; 
32) część działki nr ew.  471/27 położonej w miejscowości Biała Niżna, oznaczonej symbolem A1UKS,ZP. 

 
            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu na piśmie w Urzędzie Gminy Grybów, drogą 
pocztową na adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów , za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. 
  
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r informuję, że: 
 
1.  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów ul. Jakubowskiego 33 tel. 18 4484210 ug@gminagrybow.pl 
2.  Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy  z dnia  
     27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy skontaktować się  
     z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 506 660 143  e-mail: iodo@gminagrybow.pl lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 
     Grybów Jakubowskiego 33 
4.  Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej htps://bip.malopolska.pl/uggrybow zakładce 
     „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora. 

 

 


