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UCHWAIA Nr XLIł284łŃ9 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 29 ”audzierni—a 2ŃŃ9 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu przy ul. Dynowska-Lubomirskich w Przeworsku 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”—t 5  

i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (te—st –ednolity ŚzŁ UŁ 
z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń 
ust ń w związ—u z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ) stwierdza–ąc zgodno`ć z ustaleniami 
Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Przeworska, 

uchwalonego uchwaJą Rady Miasta Przeworska  

Nr LVł354ł2ŃŃ2 z dnia 7 ”audzierni—a 2ŃŃ2 r. Rada 

Miasta Przewors—a uchwala co nastę”u–e 

RozdziaJ I 
PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. ńŁ Uchwala się zmianę Mie–scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy  

ul. Dynowska-Lubomirskich w Przeworsku 

uchwalonego uchwaJą Rady Miasta Przewors—a  
Nr 247/XXXVII/97 z dnia 13 listopada 1997 r. 

opublikowanego w Dzienniku Urz. Woj. Przemyskiego 

Nr 1, poz. 12 z dnia 6.02.1998r. 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1)  rysunek zmiany planu w skali 1: 1 000, na 

—o”ii ”lanu będący integralną czę`cią uchwaJy, 
obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym legendą, 
stanowiący zaJączni— nr ń do uchwaJy; 

2)  rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, 

stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJy;* 

§ 2. ńŁ W § 2 uchwaJy o —tóre– mowa w § ń 
ustŁ ń s—re`la się ustalenia dla terenów oznaczonych 
1MNJ, 3ZP, 4ZD, 5P. 

2Ł Śoda–e się w § 2 ustalenia w brzmieniu: 

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

MNłU, o ”owierzchni Ń,42 ha ”rzeznacza się 
”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną  
z do”uszczeniem nieuciąwliwych usJug i handlu 

2)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, 

o ”owierzchni Ń,7Ń ha ”rzeznacza się ”od 
zabudowę usJugową i handlową nieuciąwliwą; 

3)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

UłP, o ”owierzchni ń,99 ha ”rzeznacza się ”od 
zabudowę usJugową, handlową nieuciąwliwą, 
”rodu—cy–ną lub magazynową; 

4)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

UłźP, o ”owierzchni Ń,Ń8 ha ”rzeznacza się 
”od zabudowę usJugową i handlową 
nieuciąwliwą w zieleni urządzone–; 

5)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KXłKŚ, o ”owierzchni Ń,Ń6 ha ”rzeznacza się 
pod ciąg ”ieszo-jezdny. 

3Ł Ile—roć w uchwale –est mowa o: 

1)  przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć 
”odstawową fun—c–ę terenu, a ta—we s”osób 
zagospodarowania tego terenu; 

2)  linii rozgranicza–ące–- nalewy ”rzez to rozumieć 
linię wyznacza–ącą granice między terenami  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ”oza —tórą za—azu–e się 
sytuowania zabudowy; 

4)  nieuciąwliwe– zabudowie usJugowe–, ”rodu—cy–ne– 
lub magazynowej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zabudowę —tóra nie nalewy do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o lub ”otenc–alnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, wymaga–ących 
s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowis—o, ”rzy czym do”uszcza się inwestyc–e 
dla —tórych obowiąze— s”orządzenia ra”ortu 
mowe być wymagany, a ”rze”rowadzona 
”rocedura oceny oddziaJywania na `rodowis—o 
wy—azu–e bra— nie—orzystnego w”Jywu na 
`rodowis—o i zabudowę miesz—aniową oraz 
zabudowę o dowolne– z wymienionych funkcji, 

nie emitu–ącą nie”rzy–emnych za”achów, 
widocznych dymów i o”arów, nie wymaga–ącą 
s—Jadowania od”adów na otwarte– ”rzestrzeni,  
a ta—we nie generu–ącą haJasu o duwym natęweniu 
oraz nie ”owodu–ącą innych uciąwliwo`ci  
w granicach i poza granicami nieruchomo`ci; 

5)  miejscach parkingowych - nalewy ”rzez to 
rozumieć otwarte ”ar—ingi w ”oziomie terenu 
dla samochodów osobowych i dostawczych; 

6)  ws—auni—u mie–sc ”ar—ingowych dla usJug - 

nalewy ”rzez to rozumieć liczbę mie–sc 
”osto–owych o—re`loną dla ”oszczególnych 
rodza–ów usJug, dostosowaną do 
”rzewidywanego ruchu samochodów 
generowanego ”rzez te usJugi, w stosun—u do 
”owierzchni za–mowane– ”rzez te usJugi, 
wyrawoną w ”oniwsze– tabeli: 
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ROŚźAJ USIUG 

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA 

KLIśNTÓW ŚO POWIśRZCHNI 

UvYTKOWśJ BUŚYNKU 
USIUGOWśGO LUB źśSPOIU 

POMIśSźCźśK USIUGOWYCH W TYM 
SAMYM BUDYNKU 

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA 

OBSIUGI I ŚOSTAW 

UsJugi handlu: - s”owywcze 
- co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde -4Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 2ŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 

UsJugi handlu: gos”odarstwa 
domowego, chemiczne, 

—osmety—i, materiaJy budowlane, 
odziewowe 

-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 6Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 2ŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 

UsJugi handlu: inne 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 6Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 2ŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 

UsJugi gastronomii: - co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 3Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 2ŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 

UsJugi na”rawcze 
- co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde ńŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 2ŃŃ m² ”owierzchni uwyt—owe– 

UsJugi inne 
- co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 3Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 
-co najmniej 1 miejsce + 1 miejsce na 

—awde 5Ń m² ”owierzchni uwyt—owe– 

 

 

”rzy czym w ”rzy”ad—u wielofun—cy–no`ci obie—tu lub 
lo—alu usJugowego nalewy ”rzy–ąć na–wywszą liczbę 
mie–sc ”osto–owych, o—re`loną dla –edne– z fun—c–i 
zna–du–ących się w danym obie—cie lub lo—alu 
usJugowymŁ  

4Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i w za—resie 
ochrony `rodowis—a: 

1)  Śo”uszcza się ”oziom haJasu w `rodowis—u –a— 
dla terenów zabudowy miesz—aniowo-

usJugowe–, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi  
w tym zakresie. 

2)  Przy zagos”odarowaniu terenu nalewy za”ewnić 
ochronę wód ”odziemnych terenu ”oJowonego 
w zasięgu GźWP Nr 425 Śębica-Stalowa Wola-

Rzeszów, —tórego zasięg o—re`lony zostaJ  
w zatwierdzonej dokumentacji 

hydrogeologiczne– Ministra Ochrony _rodowis—a 
źasobów Naturalnych i Le`nictwa Nr KŚH 
1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997r. 

RozdziaJ II 
PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

ńŁ źasady zagos”odarowania i —sztaJtowania 
zabudowy na terenie MN/U: 

1)  wyso—o`ć zabudowy do 2 —ondygnac–i 
nadziemnych, w tym druga kondygnacja to 

uwyt—owe ”oddasze; 

2)  ma—symalna wyso—o`ć budyn—ów do 9,Ń m; 

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mnie–sza niw 3Ń% dziaJ—i budowlane–; 

4)  powierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 5Ń% 
powierzchni terenu; 

5)  ”owierzchnia usJug i handlu nie mowe 
”rze—roczyć 5Ń% ”owierzchni zabudowy 
mieszkaniowej; 

6)  dachy w budynkach wielospadowe,  

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 3Ń° do 45°; 

7)  ”o—rycie dachów dachów—ą lub materiaJem 

dachów—o ”odobnym w —olorze naturalne– 
ceramiki (odcienie czerwieni); 

8)  dla wszyst—ich budyn—ów obowiązu–e 
–ednorodna stylisty—a, materiaJy i nie więce– niw 
dwa —olory i dowolna liczba odcieni —awdego  
z tych —olorów na elewac–ach budyn—ów; 

9)  istnie–ący budyne— zlo—alizowany ”oza 
nie”rze—raczalną linią zabudowy, ”ozostawia 
się w dotychczasowym uwyt—owaniu, bez 
”rawa rozbudowy z mowliwo`cią wy—onywania 
remontów ; 

10)  do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJ—i  
o minimalne– ”owierzchni nie mnie–sze– niw 
0,06 ha z dostę”no`cią —omuni—acy–ną do drogi 
publicznej - ulŁ Śynows—a zna–du–ące– się ”oza 
granicami planu; 

11)  mie–sca ”osto–owe wg ws—auni—a: 

--  w zabudowie miesz—aniowe– nie mnie– niw 2 
miejsca/1 budynek mieszkalny, wydzielone na 

wJasnych dziaJ—ach; 

--  w ”rzy”ad—u usJug - wedJug zasady o—re`lone– 
w § 2 ustŁ 3 ”—t 6) ; 

12)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi ”ubliczne– 
ulŁ Śynows—a ”oJowone– ”oza granicami ”lanuŁ 
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2Ł źasady zagos”odarowania i —sztaJtowania 
zabudowy na terenie U: 

1)  powierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 6Ń% ”owierzchni terenu; 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mnie– niw ńŃ% ”owierzchni terenu; 

3)  obie—ty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy nie 
więce– niw 4ŃŃm², 

4)  wyso—o`ć obie—tów - do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, wyso—o`ci do ń2 m od ”oziomu 
terenu do na–wywszego ”un—tu dachu; 

5)  dachy w budynkach wielospadowe o 

nachyleniu ”oJaci dachowych od 5° do 45°; 

6)  ”o—rycie dachu dachów—ą lub materiaJem 
dachów—o ”odobnym w —olorze naturalne– 
ceramiki (odcienie czerwieni); 

7)  dla wszyst—ich budyn—ów obowiązu–e 
–ednorodna stylisty—a, materiaJy i nie więce– niw 
dwa —olory i dowolna liczba odcieni —awdego  
z tych —olorów na elewac–ach budyn—ów; 

8)  za—azu–e się wy—oLczenia elewac–i budyn—ów 
blachą lub o—Jadzinami ty”u siding plastikowy; 

9)  na—azu–e się lo—alizac–ę ”asa zieleni izolacy–ne–  
o szero—o`ci nie mnie– niw 4,Ń m od strony 

terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/U oraz od strony zachodniej; 

10)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi ”ubliczne– 
”oJowone– ”oza granicami planu  

ulŁ Lubomirs—ich ”o”rzez ciąg ”ieszo - jezdny 

oznaczony na rysunku planu symbolem KX/KD; 

11)  do”uszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych 
nie oznaczonych na rysun—u ”lanu, o szero—o`ci 
min. 5,0 m; 

12)  wiel—o`ć dziaJ—i budowlane– nie mnie– niw  
Ń,Ń8 ha ”rzy zachowaniu warun—ów, we —awda 
wydzielona dziaJ—a musi mieć za”ewnioną 
mowliwo`ć realizac–i ”lanowane– inwestyc–i  
i ”osiadać dostę” do drogi ”ubliczne–, ”rzez 
ciąg ”ieszo-jezdny KX/KD; 

13)  liczba miejsc postojowych - wedJug zasady 
o—re`lone– w § 2 ustŁ 3 ”—t 6)Ł 

3Ł źasady zagos”odarowania i —sztaJtowania 
zabudowy na terenie U/P: 

1)  ”owierzchnia zabudowy budyn—ami nie wię—sza 
niw 6Ń%”owierzchni terenu; 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mnie– niw ńŃ% ”owierzchni terenu; 

3)  obie—ty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy nie 
więce– niw 4ŃŃm², 

4)  wyso—o`ć obie—tów - do trzech kondygnacji 

nadziemnych, ”rzy czym nie więce– niw ń5,Ń m 

od ”oziomu terenu do na–wywszego ”un—tu 
dachu; 

5)  dachy w budynkach wielospadowe  

o nachyleniu ”oJaci dachowych od 5° do 45°; 

6)  ”o—rycie dachu dachów—ą lub materiaJem 
dachów—o ”odobnym w —olorze naturalne– 
ceramiki (odcienie czerwieni); 

7)  dla wszyst—ich budyn—ów obowiązu–e 
–ednorodna stylisty—a, materiaJy i nie więce– niw 
dwa kolory i dowolna liczba odcieni —awdego z 
tych —olorów na elewac–ach budyn—ów; 

8)  w gJównym budyn—u ”rodu—cy–nym dawnego 
WSK: 

a)  nalewy zachować formę archite—toniczną oraz 
bryJę, 

b)  obowiązu–e za—az zmiany wiel—o`ci otworów 
bramowych, drzwiowych lub okiennych, 

lokalizacji reklam ”oza logo firm ma–ących 
siedzibę i zna—ów handlowych na detalach 
architektonicznych, 

c)  do”uszcza się wymianę stolar—i ”od warun—iem 
zachowania —sztaJtu i ”ro”orc–i ”odziaJu 
stolar—i, w elewac–i budyn—u nalewy zachować 
istnie–ącą fa—turę murów zewnętrznych bez 

tyn—owania i ocie”leL, 

d)  nową zabudowę w granicach ”lanu nalewy 
—sztaJtować w nawiązaniu do s—ali ”ro”orc–i  
i ”odziaJu bryJy budyn—u, 

9)  istnie–ące budyn—i zlo—alizowane ”oza 
nie”rze—raczalną linią zabudowy, ”ozostawia 
się w dotychczasowym uwytkowaniu, bez 

”rawa rozbudowy z mowliwo`cią wy—onywania 
remontów; 

10)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych 
”oJowonych ”oza granicami ”lanu  
ul. Lubomirskich i ul. Dynowska oraz poprzez 

ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu 

symbolem KX/KD; 

11)  do”uszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych 
nie oznaczonych na rysun—u ”lanu, o szero—o`ci 
min. 5,0m; 

12)  wiel—o`ć dziaJ—i budowlane– nie mnie– niw Ń,ń ha 

”rzy zachowaniu warun—ów, we —awda 
wydzielona dziaJ—a musi mieć za”ewnioną 
mowliwo`ć realizac–i ”lanowanej inwestycji  

i ”osiadać dostę” do drogi ”ubliczne–, ”rzez 
ciąg ”ieszo-jezdny KX/KD; 

13)  liczba miejsc postojowych- wedJug zasady 
o—re`lone– w § 2 ustŁ 3 ”—t 6) ; 

14)  na—azu–e się lo—alizac–ę ”asa zieleni izolacy–ne– 
`redniowyso—ie– o szero—o`ci nie mnie– niw 4 m 

od strony terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/U. 

4Ł źasady zagos”odarowania i —sztaJtowania 
zabudowy na terenie U/ZP: 

1)  ”owierzchnia zabudowy budyn—iem nie wię—sza 
niw 25% ”owierzchni terenu; 
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2)  powierzchnia terenu biologicznie czynna nie 

mnie– niw 4Ń% ”owierzchni terenu; 

3)  wyso—o`ć zabudowy –edna —ondygnac–a, ”rzy 
czym nie więce– niw 7,Ń m wyso—o`ci ; 

4)  dach w budynku wielospadowy o nachyleniu 

”oJaci dachowych od 5° do 45°; 

5)  ”o—rycie dachu dachów—ą lub materiaJem 
dachów—o ”odobnym w —olorze naturalne– 
ceramiki (odcienie czerwieni); 

6)  realizacja obiektu w oparciu o projekt 

zagos”odarowania caJego terenu, obie—t 
”owinien odznaczać się –ednorodną stylisty—ą  
i chara—terem zabudowy oraz tworzyć –ednolitą 
caJo`ć; 

7)  elewac–a obie—tu —sztaJtowana ze szczególną 
dbaJo`cią o rozwiązania ”lastyczne  
i architektoniczne, z zastosowaniem 

nastę”u–ących materiaJów elewacy–nych; 

a)  ”odstawowych: cegJy —lin—ierowe–, o—Jadziny 
—amienne–, sz—lanych `cian osJonowych, 

b)  uzu”eJnia–ących: elementów drewnianych, 
stalowych, tyn—ów elewacy–nych, ro`linno`ci 
”nące– –a—o "wywego materiaJu" —sztaJtu–ącego 
elewac–ę obie—tu; 

8)  za—azu–e się wy—oLczenia elewac–i budyn—u 
blachą lub o—Jadzinami ty”u siding ”lasti—owy; 

9)  dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

”oJowone– ”oza granicami ”lanu -  

ul. Lubomirskich; 

10)  ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw Ń,Ń8ha; 

11)  liczba mie–sc ”osto–owych wedJug - zasady 

o—re`lone– w § 2 ustŁ 3 ”—t 6)Ł 

5. Zasady zagospodarowania na terenie KX/KD: 

1)  do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 
techniczne– nie związane– z fun—c–ą 
—omuni—acy–ną, o ile nie uniemowliwi ona 
realizacji zagospodarowania terenu zgodnie  

z przeznaczeniem: 

2)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 7,Ń m; 

3)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

6Ł źasady obsJugi terenów MNłU, U, UłP, UłźP, 
KX/KD w zakresie infrastruktury technicznej  

i gospodarki odpadami: 

1)  zao”atrzenie w energię ele—tryczną - z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej, przy czym 

do”uszcza się mowliwo`ć —orzystania  

z indywidualnych uródeJ energii ele—tryczne–, 
”od warun—iem, we nie ”ogorszą stanu 
`rodowis—a, do”uszcza się nowe stac–e 
transformatorowe wolnosto–ące lub na 
wydzielonych dziaJ—ach oraz –a—o stac–e 
wbudowane, do”uszcza się rozwiązania 

indywidualne, ”od warun—iem, we nie ”ogorszą 
stanu `rodowis—a; 

2)  zao”atrzenie w wodę ｦ z miejskiej sieci 

wodociągowe– ”o –e– rozbudowie w obrębie 
planu z DN 100 z ul. Lubomirskich lub DN 300 

z ulŁ Tysiąclecia; 

3)  od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych - do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

planu DN 600; 

4)  od”rowadzenie wód o”adowych - do istnie–ące– 
sieci kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie 

DN 400 z ul. Lubomirskich, DN 200, DN 300  

z ulŁ Śynows—a zna–du–ących się ”oza ”lanem; 

5)  `wiadczenie usJug tele—omuni—acy–nych drogą 
”rzewodową ｦ w wykonaniu podziemnym  

z do”uszczeniem zachowania istnie–ących linii 
nadziemnych; 

6)  zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowniczej po jej 

wybudowaniu lub rozbudowie w obszarze planu 

w technice `rednio”ręwne– ŚN ń5Ń  
z ul. Tysiąclecia i nis—o”ręwne– ŚN ń8Ń  
z ul. Dynowska poza granicami planu; 

7)  ogrzewanie budyn—ów w o”arciu  
o indywidualne uródJa cie”Ja o”arte na ”aliwach 
ekologicznych z wykorzystaniem np.: energii 

elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego, 

trzciny itp. nie”ogarsza–ących stanu 
`rodowis—a; 

8)  gromadzenie od”adów —omunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie - zgodnie  

z zasadami obowiązu–ącymi na terenie miasta; 

9)  gromadzenie i usuwanie od”adów 
wytworzonych w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci gos”odarcze– w s”osób nie 
zagrawa–ący `rodowis—u i terenom sąsiednim ｦ 

zgodnie z zasadami o—re`lonymi w ”rze”isach 
odrębnych; 

10)  za—azu–e się lo—alizac–i stac–i bazowych telefonii 
cyfrowe– i ”rze—auni—ów telefonii cyfrowe–; 

11)  w ”rzy”ad—u wystą”ienia —oliz–i 
projektowanych obie—tów z istnie–ącymi 
sieciami i urządzeniami infrastru—tury 
techniczne–, nalewy te sieci i urządzenia 
”rzystosować do nowych warun—ów; 

12)  do”uszcza się ”rzebieg sieci uzbro–enia terenu 
w s”osób, —tóry nie wy—luczy mowliwo`ci 
zagospodarowania terenów zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale. 

§ 3. ńŁ W § 3 doda–e się ustę” 2 i 3  
w brzmieniu:  

ｭ2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami 
MNłU, U, PłU, UłźP, KXłKŚ ustala się –ednorazową 
o”Jatę w związ—u ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 2Ń,Ń%; 3Ł Śo czasu 
realizac–i ustaleL zmiany ”lanu dla terenów 
o—re`lonych w ustŁ 2 ”ozostawia się  
w dotychczasowym uwyt—owaniu, bez mowliwo`ci ich 
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zabudowy budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym nie związanym z realizac–ą 
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami zmiany 

planu.". 

2Ł Śotychczasowa tre`ć § 3 otrzymu–e 
oznaczenie –a—o ustę” ńŁ 

RozdziaJ III 
PRźśPISY KOKCOWś 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy zmiany ”lanu 
”owierza się Burmistrzowi Miasta Przewors—aŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 

dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 * zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Przeworska 

Maria Dubrawska-Lichtarska 
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