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UCHWAIA Nr XXXIXł254łŃ9 

RAŚŹ GMINŹ NOWŹ vMIGRÓŚ 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego mie–scowo`ci Nowy vmigród ｦ czę`ć I 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42 ”ozŁ ń59ń z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi 
zmianami) 

§ 1. Stwierdzając zgodno`ć ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Nowy vmigród, uchwalonym 
UchwaJą Nr XXXIł264łŃń Rady Gminy w Nowym 
vmigrodzie z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃń rŁ 
z ”óuniejszymi zmianami, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowo`ci Nowy vmigród ｦ cze`ć I uchwalonego 
uchwaJą Nr XXXIIIł236łŃ5 Rady Gminy w Nowym 
vmigrodzie z dnia 28 wrze`nia 2ŃŃ5 rŁ, o”ublikowaną 
w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 136 poz. 2082 z dnia 

31 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ zmienionego uchwaJą 
Nr XLIII/317/06 Rady Gminy w Nowym vmigrodzie 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miejscowo`ci Nowy vmigród ｦ czę`ć 
I, o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Nr 122 poz. 1683, 

z dnia 3 ”audziernika 2ŃŃ6 rokuŁ 

§ 2. źmiana ”lanu wymienionego w § ń ”olega 
na wprowadzeniu w zaJączniku nr 1 - rysunku planu 

w skali 1:2000 terenu zabudowy mieszkaniowej, 

oznaczonego symbolem MN20, w granicach obszaru 

objętego zmianąŁ 

§ 3. Śo za”isów uchwaJy Nr XXXIIIł236łŃ5 
w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § ń3 ｦ symbol ｭMNń9ｬ zastę”uje się 
symbolem ｭMN2Ńｬ; 

2) w § 27 ustŁ ń ”o symbolu ｭMNń4ｬ dodaje się 
symbol ｭi MN2Ńｬ; 

3) w § 27 ustŁ 2 ”o ”kt 8 dodaje się ”kt 9 
w nastę”ującym brzmieniu: 

ｭŚla terenu oznaczonego symbolem MN2Ń - 

nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków - od 

górnej krawędzi skar”y brzegowej istniejącego ”otoku 
ｦ ńŃ,Ńmｬ; 

4) w §27 ustŁ 2 ”o ”kt 9 dodaje się ”kt ńŃ 
w nastę”ującym brzmieniu: ｭW terenie 
oznaczonym symbolem MN2Ń nakazuje się 
zastosowanie od strony cieku wodnego 

ogrodzenia ty”u wywo”Jotｬ; 

5) § 8Ń otrzymuje brzmienie: 

ｭńŁUstala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci Ń%Ł 

2Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenu MN2Ń 
w wysoko`ci 3Ń%Łｬ 

§ 4. Integralną czę`cią zmiany ”lanu 
wymienionego w §ń jest zaJącznik nr ń - rysunek 

planu w skali 1:2000. 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Nowy vmigródŁ 

§ 6. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszeniaŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
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