
Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 35  - 3658 -  Poz. 776 
 

4) SzkoJa Podstawowa imŁ Ignacego Iukasiewicza 
w JodJówce, 

5) SzkoJa Podstawowa imŁ Jana PawJa II 
w _wiebodnej, 

6) źes”óJ SzkóJ w Rozborzu ŚJugim ｦ SzkoJa 
Podstawowa imŁ Olim”ijczyków Polskich 
w Rozborzu ŚJugim; 

a) SzkoJa Filialna w Rzeplinie. 

2Ł Granice obwodów dla ”oszczególnych szkóJ 
okre`la się w s”osób nastę”ujący: 

1) SzkoJa Podstawowa Nr 1 w Pruchniku ｦ 

granice administracyjne osiedla Pruchnik Dolny, 

Pruchnik Górny do nr 195 oraz soJectwo 
HawJowice, 

2) SzkoJa Podstawowa Nr 2 w Pruchniku ｦ osiedle 

Pruchnik Górny od nr 196, 

3) SzkoJa Podstawowa w Kramarzówce ｦ 

soJectwo Kramarzówka, 

4) SzkoJa Podstawowa w JodJówce ｦ soJectwo 
JodJówka i JodJówka Parcelacja, 

5) SzkoJa Podstawowa w _wiebodnej ｦ soJectwo 
_wiebodna, 

6) źes”óJ SzkóJ w Rozborzu ŚJugim ｦ SzkoJa 
Podstawowa w Rozborzu ŚJugim - soJectwo 
Rozbórz ŚJugi, Rozbórz OkrągJy i Rzeplin. 

§ 2. 1Ł Ustala się sieć ”ublicznych gimnazjów 
na terenie Gminy Pruchnik: 

1) Gimnazjum Publiczne imŁ KsŁ BronisJawa 
Markiewicza w Pruchniku, 

2) źes”óJ SzkóJ w Rozborzu ŚJugim ｦ Gimnazjum 

Publiczne w Rozborzu ŚJugimŁ 

2Ł Granice obwodów dla ”oszczególnych 
gimnazjów okre`la się w s”osób nastę”ujący: 

1) Gimnazjum Publiczne w Pruchniku ｦ obejmuje 

osiedla: Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny oraz 

soJectwa: Kramarzówka, HawJowice, 
JodJówka, JodJówka Parcelacja i _wiebodna, 

2) źes”óJ SzkóJ w Rozborzu ŚJugim ｦ Gimnazjum 

Publiczne w Rozborzu ŚJugim ｦ obejmuje 

miejscowo`ci Rozbórz ŚJugi, Rozbórz OkrągJy 
i Rzeplin. 

§ 3. Traci moc UchwaJa Nr 248łXXXVIII/2010 

Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 marca 2010 r. 

w s”rawie ustalenia ”lanu sieci ”ublicznych szkóJ 
podstawowych i gimnazjów ”rowadzonych ”rze 
Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodówŁ 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Pruchnika. 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Pruchniku 

 

WJadysJaw Fla— 
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UCHWAIA NR VIł40ł11 

 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

 z dnia 11 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany 

Mie–scowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭRŹMANÓWｬ 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust.1 w związku z art.27 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 

poz.717 z ”óuniejszymi zmianami), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci z ustaleniami Studium UwarunkowaL 
i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy 

Rymanów, uchwalonym UchwaJą Nr XXXIIł303ł2002 
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002r. 

wraz ze Zmianą Nr 1 uchwaloną UchwaJą Nr VIł39ł11 
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 lutego 2011 r. 

Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭRŹMANÓW" 
uchwalonego UchwaJą Nr XLł387ł06 Rady Miejskiej 
w Rymanowie z dnia 25 ”audziernika 2006rŁ, 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego ｭRymanówｬ 
(Dziennik Urzędowy Województwa Podkar”ackiego  
Nr 143, ”ozŁ 2147), zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 

okoJo 2,15 ha ”oJowony we wschodniej czę`ci  
miasta Rymanów ”rzy drodze krajowej Nr 28 
i sąsiadujący z terenami zabudowy techniczno - 

produkcyjnej i usJugowej oznaczonych na rysunku 

planu symbolem PU. 
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3. Przedmiotem zmiany planu jest 

przeznaczenie terenu rolniczego oznaczonego 

symbolem R na teren zabudowy techniczno - 

produkcyjnej i usJugowej oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem PU. 1. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący zaJącznik  
nr 1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu 

wymienionego w §1 ustŁ 1, obowiązujący w zakresie 

zastosowanych oznaczeLŁ 

§ 2. 1Ł W”rowadza się nastę”ujące zmiany 
planu: 

1) na rysunku planu teren rolniczy oznaczony 

symbolem R ”rzeznacza się - w granicach 

zmiany planu - na teren zabudowy techniczno - 

produkcyjnej i usJugowej oznaczony symbolem 
PU.1. 

2) w tre`ci uchwaJy: 

a) w §3 ustŁ1 ”kt 18 otrzymuje brzmienie: ｭ18) 
tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 

i usJugowej (oznaczone na rysunku planu 

symbolem PU i PUŁ1Ł);ｬ 

b) w §35 ustŁ 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭ1Ł Wyznacza się tereny zabudowy techniczno 
- produkcyjnej i usJugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem PU - z przeznaczeniem 

”od obiekty ”rodukcyjne, skJady, magazyny, 
hurtownie, sklepy i inną dziaJalno`ć 
gos”odarczą i tereny zabudowy techniczno - 

produkcyjnej i usJugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem PU.1 ｦ 

z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

skJady, magazyny, hurtownie, skle”yｬŁ 

c) w §35 ustŁ 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 ｭ4) do”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, wymagających s”orządzenia 
raportu o oddziaJywaniu na `rodowisko i dla 

których ra”ort mowe być wymagany, 
w rozumieniu obowiązujących ”rze”isów 
prawnych, pod warunkiem ograniczenia 

uciąwliwo`ci ”rzedsięwzięcia do terenu 
oznaczonego symbolem PU i PUŁ1Łｬ 

d) w §35 ustŁ 2 dodaje się ”unkt 12 w brzmieniu: 

ｬw terenie oznaczonym symbolem PU.1 

obowiązuje realizacja dachów dwus”adowych 
lub wielo”oJaciowych, o kącie nachylenia ”oJaci 
5-40o; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych; kolorystyka ”okrycia 
dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleniŁｬ 

e) w §67 ”o ustŁ 1 dodaje się ustŁ 2 w brzmieniu: 

ｭ2Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenu zabudowy 
techniczno - produkcyjnej i usJugowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem PU.1 

w wysoko`ci 30%Łｬ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Gminy RymanówŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Henryk Smolik 
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