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UCHWAIA NR XVł77ł2Ńńń 

RADY GMINY HORYNIEC-źŚRÓJ 

 z dnia 1 grudnia 2011 r. 

  
w sprawie zmiany UchwaJy nr XIVł72ł2Ńńń z dnia w sprawie o—re`lenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizac–ami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaJalno`ci  

powyt—u publicznego i o wolontariacie pro–e—tów a—tów prawa mie–scowego 
w dziedzinach dotyczących dziaJalno`ci statutowe– tych organizac–i 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), 
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 roku o dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego 

i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Gminy Horyniec-źdrój uchwala co nastę”uje: 

§ 1. W paragrafie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭ5Ł ź przebiegu konsultacji, o których mowa 
w ust. 4 litŁ a s”orządza się ”rotokóJ, którego 
integralną czę`cią jest lista obecno`ci uczestników 
s”otkaniaｬŁ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Horyniec-źdrójŁ 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwaJy 
”owierza się Komisji Uzdrowiskowej, źdrowia, 
O`wiaty, S”ortu i Kultury Fizycznej. 

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

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Horyniec-źdró– 
 

mgr Grzegorz Wouny 
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UCHWAIA NR XIVłńŃ9łńń 

RAŚŹ GMINŹ IAKCUT 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego uchwaJą Nr IVł28łŃ2 Rady Gminy IaLcut z dnia 30 grudnia 2002 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz  
art. 20 ust. 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy IaLcut uchwalonego uchwaJą 
Nr XXVIł229ł2001 Rady Gminy IaLcut z dnia 

6 czerwca 2001 r. 

Rada Gminy IaLcut uchwala co następu–e: 

§ 1. 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
w miejscowo`ci Sonina, uchwalonego uchwaJą  
Nr IVł28ł02 Rady Gminy IaLcut z dnia 30 grudnia 

2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych ”lanów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 

w miejscowo`ci Sonina (ŚzŁ UrzŁ Województwa 
Podkarpackiego Nr 3 z dnia 8 stycznia 2003 r., 

poz.378), wraz z Obwieszczeniem Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2003 r. 

o s”rostowaniu bJędów (ŚzŁ UrzŁ Województwa 
Podkarpackiego Nr 162 z 28 listopada 2003 r.,  

”ozŁ 2082), zwaną dalej zmianą ”lanuŁ 

2Ł źmiana ”lanu dotyczy czterech terenów, 
o Jącznej ”owierzchni okoJo 0,83 ha, ”oJowonych 
w ”rzysióJku Chmielarnia w Soninie, oznaczonych na 

rysunku planu ｦ zaJączniku graficznym nr 23 do 
uchwaJy, o której mowa w ust. 1, symbolami: 1KS, 

2KS i 1ZP (dwa tereny) oraz oznaczonych na 

zaJączniku do niniejszej uchwaJy, granicami zmiany 
planu. 

3Ł źaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
rysunek zmiany planu wykonany na mapie zasadniczej 

w skali 1:1000, stanowiący integralną czę`ć uchwaJyŁ 
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§ 2. W uchwale Nr IV/28/02 Rady Gminy 

IaLcut z dnia 30 grudnia 2002 rŁ w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) § ń ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭ3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są 
zaJączniki graficzne od Nr 1 do Nr 23 - rysunki ”lanów 
oraz zaJącznik ｦ rysunek zmiany ”lanuｬŁ 

2) w §28: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu jest teren 
o ”owierzchni 10,20 ha oznaczony na zaJączniku 
graficznym Nr 23 granicami planu oraz na zaJączniku ｦ 

rysunku zmiany ”lanuŁｬ, 

b) w ust.2: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

ｭ1) MN ”od budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z do”uszczeniem lokalizacji budynków 
gospodarczo-garawowych lub garawy wolnostojących, 
na zasadach okre`lonych w ust. 4, 5a i 5b,ｬ, 

- po pkt 1 dodaje się ”kt 1a w brzmieniu:  

ｭ1a) UłMN, ”od zabudowę usJugową 
z do”uszczeniem funkcji mieszkalnej,ｬ, 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

ｭ4) Kź, KŚw, KŚx, KX i KDW, pod 

komunikację,ｬ, 

- po pkt 5 dodaje się ”kt 6 w brzmieniu:  

ｭ6) KŚWŁźP ”od drogę wewnętrzną i zieleL 
urządzonąŁｬ, 

c) ust.5: 

- czę`ć gJówna otrzymuje brzmienie:  

ｭ5Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 1MN, 2MN i 3MN:ｬ, 

- w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:  

ｭc) terenu 3 MN drogą dojazdową 2 KDw oraz 

dojazdem wewnętrznym 2 KDx i drogą KŚWŁｬ, 

d) po ust. 5 doda–e się ustŁ 5a, 5b i 5c 

w brzmieniu: 

ｭ5aŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obsJugi 
komunikacyjnej terenu 4MN: 

1) teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
samodzielną dziaJkę budowlaną lub ws”ólnie 
z dziaJką ”oJowoną w bez”o`rednim 
sąsiedztwie, na terenie 1MN; 

2) nie do”uszcza się lokalizacji więcej niw jednego 

budynku; 

3) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu 

ｦ nie większa niw 40%; 

4) intensywno`ć zabudowy ｦ nie mniejsza niw 
0,08 i nie większa niw 0,8; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 25% ”owierzchni terenu; 

6) nalewy uwzględnić obowiązującą 
i nie”rzekraczalną linię zabudowy, wyznaczone 

na rysunku zmiany planu; 

7) cechy budynku mieszkalnego: 

a) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu - nie 

mniejsza niw 7,0 m i nie większa niw 9,0 m, 

b) szeroko`ć i dJugo`ć budynku - nie mniejsze niw 
8,0 m i nie większe niw 16,0 m, 

c) dach budynku dwu lub wielospadowy, 

o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia 
”oJaci ｦ nie mniejszym niw 300 i nie większym 
niw 450, 

d) kierunek kalenicy równolegJy do ”oJudniowej 
granicy terenu; 

8) cechy budynku gospodarczo-garawowego lub 

garawowego: 

a) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu - nie 

większa niw 6,5 m, 

b) szeroko`ć i dJugo`ć budynku - nie mniejsze niw 
4,0 m i nie większe niw 12,0 m, 

c) dach budynku dwu lub wielospadowy, 

o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia 
”oJaci ｦ nie mniejszym niw 300 i nie większym 
niw 450; 

9) na dziaJce budowlanej nalewy za”ewnić jedno 
stanowisko postojowe; 

10) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

wojewódzkiej ”o”rzez drogę 1KŚw z wjazdem 

z dojazdu 1KDx; 

11) ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

5bŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obsJugi 
komunikacyjnej terenu 5MN: 

1) teren ŻźPłKXP] nalewy zagos”odarować ”od 
zieleL urządzoną z mowliwo`cią lokalizacji ciągu 
pieszego lub pieszo-jezdnego, o szeroko`ci nie 
większej niw 5,0 m; do”uszcza się 
zagospodarowanie terenu w ramach dziaJki 
zabudowy mieszkaniowej, ”oJowonej 
w bez”o`rednim sąsiedztwie ”oza granicami 
planu; 

2) teren 5MN nalewy zagos”odarować jako jedną 
lub dwie dziaJki budowlane oraz teren ŻźPłKXP]: 
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a) linia ”odziaJu na dziaJki budowlane ”rosto”adJa 
do ”óJnocno-wschodniej granicy terenu a dla 

terenu ŻźPłKXP] równolegJa do lini ”odziaJu 
wewnętrznego, 

b) ”owierzchnia dziaJki budowlanej - nie mniejsza 

niw 0,08 ha; 

3) intensywno`ć zabudowy na dziaJce ｦ nie 

mniejsza niw 0,2 i nie większa niw 0,5; 

4) powierzchnia zabudowy do powierzchni dziaJki 

ｦ nie większa niw 30%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 35% ”owierzchni dziaJki; 

6) na jednej dziaJce budowlanej nalewy lokalizować 
nie więcej niw jeden budynek mieszkalny i nie 

więcej niw jeden budynek gos”odarczo-

garawowy lub garawowy; 

7) nalewy uwzględnić obowiązującą 
i nie”rzekraczalną linię zabudowy, wyznaczone 
na rysunku zmiany planu; 

8) cechy budynków mieszkalnych: 

a) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu ｦ nie 

mniejsza niw 7,0 m i nie większa niw 9,0 m, 

b) szeroko`ci i dJugo`ci budynków - nie mniejsze 

niw 10,0 m i nie większe niw 20,0 m, 

c) dachy budynków dwu lub wielos”adowe, 
o symetrycznych spadkach i o kącie nachylenia 
”oJaci - nie mniejszym niw 300 i nie większym 
niw 450 , 

d) kierunek gJównej kalenicy równolegJy lub 
”rosto”adJy do ”óJnocno-wschodniej granicy 

terenu; 

9) cechy budynków gos”odarczo-garawowych lub 
garawowych: 

a) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu - nie 

większa niw 6,5 m, 

b) szeroko`ci i dJugo`ci budynków - nie mniejsze 

niw 4,0 m i nie większe niw 12,0 m, 

c) dachy budynków dwu lub wielos”adowe, 
o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia 
”oJaci ｦ nie mniejszym niw 300 i nie większym 
niw 450; 

10) na kawdej dziaJce budowlanej nalewy za”ewnić 
nie mniej niw jedno stanowisko ”ostojowe; 

11) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

wojewódzkiej ”o”rzez drogę 2KŚw - 

bez”o`rednia lub ”o”rzez drogę wewnętrzną na 
terenie KDW.ZP; 

12) ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

5cŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obsJugi 
komunikacyjnej terenu U/MN: 

1) na terenie mogą zostać lokalizowane wyJącznie: 

”rzedszkole, wJobek lub klub dziecięcy, 
z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się funkcję mieszkalną na I ”iętrze 
budynku usJugowego; 

3) teren nalewy zagos”odarować jako jedną dziaJkę 
budowlaną; 

4) intensywno`ć zabudowy ｦ nie mniejsza niw  
0,1 i nie większa niw 0,6; 

5) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu 

- nie większa niw 35%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 40% ”owierzchni terenu; 

7) nalewy uwzględnić nie”rzekraczalne linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany 

planu; 

8) nie do”uszcza się lokalizowania więcej niw 
jednego budynku; 

9) cechy budynku usJugowego lub usJugowo - 

mieszkalnego: 

a) ”rzykrycie budynku usJugowo-mieszkalnego 

dachem dwu lub wielospadowym, 

o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia 
”oJaci ｦ nie mniejszym niw 300 i nie większym 
niw 450, 

b) ”rzykrycie budynku usJugowego - jak w pkt a) 

lub ”Jaskie (stro”odachem), 

c) kierunek kalenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do 
zachodniej granicy terenu, 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu, nie 
mniejsza niw 7,0 m i nie większa niw 8,5 m, 

e) wysoko`ć budynku z ”rzykryciem ”Jaskim ｦ nie 

mniejsza niw 5,0 m i nie większa niw 6,0 m, 

f) szeroko`ć i dJugo`ć budynku - nie mniejsze niw 
10,0 m i nie większe niw 18,0 m; 

10) nalewy za”ewnić nie mniej niw 4 miejsca 

postojowe, z mowliwo`cią ich lokalizacji na 
terenie 1ZP [KS]; 

11) dostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

wojewódzkiej ”o”rzez drogę 2KŚw oraz ”iesza 

z dojazdu wewnętrznego 2KŚx; 

12) ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu jak dla 
zabudowy związanej ze staJym lub czasowym 
pobytem dzieci i mJodziewy; 

13) tymczasowe zasady zagospodarowania terenu: 

a) do czasu uzyskania decyzji administracyjnej na 

zagospodarowanie terenu ”od zabudowę 
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usJugową lub usJugowo-mieszkaniową 
do”uszcza się zagos”odarowanie terenu pod 

zieleL urządzoną, 

b) do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie 
z terenem 1ZP, 

c) do”uszcza się lokalizację ”lacu zabaw dla 
dzieci, boiska, `ciewek ”ieszych i rowerowych, 

”laców utwardzonych, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego ｦ 

nie mniejsza niw 60% ”owierzchni terenu 
UłMNŁｬ, 

e) ust. 6 ｦ czę`ć gJówna otrzymu–e brzmienie: 

ｭ6Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy i obsJugi 
komunikacyjnej terenów: 1U i 2U:ｬ, 

f) po ust. 6 doda–e się ustŁ 6a w brzmieniu: 

ｭ6aŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania, warunki zabudowy oraz obsJugi 
komunikacyjnej terenu 3U: 

1) do”uszcza się lokalizowanie wyJącznie usJug: 
handlu, ochrony zdrowia, kultury, o`wiaty, 
usJug biurowych, na”rawy s”rzętu AGŚ, ”ralni, 
maJej gastronomii, usJug rzemiosJa; 

2) zakazuje się lokalizowania usJug wymagających 

skJadowania towarów ”oza budynkiem, usJug 
związanych z obsJugą samochodów (ty”u 
warsztaty, myjnie, stacje benzynowe), handlu 

w obiektach o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2 oraz handlu hurtowego; 

3) teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
samodzielną dziaJkę budowlaną lub ws”ólnie 
z terenem 1U; 

4) nie do”uszcza się lokalizowania więcej niw 
jednego budynku; 

5) intensywno`ć zabudowy ｦ od 0,1 do 0,3; 

6) powierzchnia zabudowy do powierzchni terenu 

ｦ nie większa niw 20%; 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 30% ”owierzchni terenu; 

8) nalewy uwzględnić nie”rzekraczalne linie 
zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany 

planu; 

9) cechy budynku: 

a) przykrycie budynku stropodachem, dachem 

dwuspadowym lub czterospadowym z kalenicą 
o dJugo`ci nie mniejszej niw 3,0 m, 

b) dach o symetrycznych spadkach i o kącie 
nachylenia ”oJaci - nie mniejszym niw 300 i nie 

większym niw 400 , 

c) kierunek kalenicy równolegJy do ”oJudniowej 
granicy terenu, 

d) wysoko`ć od ”oziomu terenu ”rzed gJównym 
wej`ciem do budynku do kalenicy dachu - nie 

mniejsza niw 5,5 m i nie większa niw 10,0 m, 
a w przypadku przekrycia stropodachem nie 

większa niw 2 kondygnacje, 

e) dJugo`ć budynku (szeroko`ć elewacji od strony 

drogi wojewódzkiej) - nie mniejsza niw  
10,0 m i nie większa niw 30,0 m, 

f) szeroko`ć budynku (gJęboko`ć traktu) - nie 

większa niw 14,0 m; 

10) nalewy za”ewnić nie mniej niw 1 miejsce 

postojowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej 
budynku lecz nie mniej niw 1 miejsce na kawdy 
lokal usJugowy (w tym handlowy); 

11) dostę”no`ć komunikacyjna terenu: 

a) z drogi wojewódzkiej ”o”rzez drogę KŚW lub 
w ”rzy”adku ws”ólnego zagos”odarowania 

z terenem 1U - jednym zjazdem z drogi 

wojewódzkiej na oba tereny, 

b) dostę”no`ć ”iesza jak w pkt a) oraz z dojazdu 

wewnętrznego 2KŚxŁｬ, 

g) w ustŁ8 czę`ć gJówna otrzymu–e brzmienie: 

ｭ8Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenów: 1MN, 2MN, 3MN, 1U, 2U oraz UKs 

w zakresie infrastruktury technicznej:ｬ, 

h) po ust. 8 doda–e się ustŁ 8a w brzmieniu: 

ｭ8aŁ Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
terenów: 4MN, 5MN, UłMN oraz 3U w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 

gaz z istniejących sieci, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne; 

2) `wiadczenie usJug telekomunikacyjnych drogą 
bez”rzewodową lub z istniejącej sieci 
teletechnicznej, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne; 

3) od”rowadzenie `cieków komunalnych do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej, poprzez 

”rzyJączenia indywidualne; 

4) od”rowadzenie wód o”adowych z terenu 3U do 

rowu ”o ”óJnocnej stronie terenu, z ”ozostaJych 
terenów na wJasną dziaJkę lub wszystkich 
terenów do kanalizacji deszczowej; 

5) ogrzewanie budynków indywidualne 

z zastosowaniem rozwiązaL technicznych 
i mediów grzewczych nie ”ogarszających stanu 
`rodowiska w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowiska; 

6) gromadzenie od”adów komunalnych 
w ”ojemnikach na wJasnej dziaJce i usuwanie 

na zasadach obowiązujących w gminie; 

7) gromadzenie i usuwanie od”adów ”owstaJych 
w wyniku ”rowadzonej dziaJalno`ci usJugowej 
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na zasadach okre`lonych w przepisach 

odrębnych, w dostosowaniu do rodzaju 

”rowadzonej dziaJalno`ciŁｬ, 

i) w ust. 9: 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:  

ｭ9) teren KŚW zagos”odarować jako drogę 
wewnętrzną o szeroko`ci w liniach rozgraniczających - 
6,0 m;ｬ, 

j) po ust. 9 doda–e się ustŁ 9a w brzmieniu: 

ｭ9aŁ Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenu KDW.ZP: 

1) teren nalewy zagos”odarować jako drogę 
wewnętrzną oraz zieleL urządzoną; 

2) udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego 

nie mniejszy niw 40 % ”owierzchni terenu; 

3) szeroko`ć jezdni ｦ nie mniejsza niw 3,0 m i nie 

większa niw 4,5 m, zakoLczona ”lacem do 
nawracania; 

4) chodnik o szeroko`ci ｦ nie mniejszej niw  
1,5 m i nie większej niw 2,5 m; 

5) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu  
jako ciągu ”ieszo-jezdnego o szeroko`ci  
5,0 m i zieleni urządzonejŁｬ, 

k) ust.10 otrzymuje brzmienie: 

ｭ10Ł Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenów źP: 

1) na terenie 1ZP: 

a) na terenie ŻKS] do”uszcza się lokalizację miejsc 
postojowych, 

b) do”uszcza się lokalizowanie obiektów do 
zabaw i gier sportowych, placu zabaw dla 

dzieci, ciągów ”ieszych i rowerowych, ”laców 
utwardzonych, 

c) nalewy lokalizować ciąg ”ieszy Jączący od 

”óJnocy dojazd wewnętrzny 2KŚx z ciągiem 
pieszym na terenie KDW.ZP, od strony 

”oJudniowej, 

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie 

mniejsza niw 60% ”owierzchni terenu 1źP;ｬ, 

2) na terenie 2źP do”usza się: 

a) urządzenie zieleni wysokiej izolującej istniejącą, 
”oza granicami ”lanu, zabudowę mieszkaniową 
i zagrodową od terenów usJug, 

b) lokalizację ciągu ”ieszegoŁｬŁ 

3) Śotychczasową tre`ć § 3ń oznacza się –a—o 
ust. 1 i doda–e się ustŁ 2 w brzmieniu: 

ｭ2Ł Śla terenów oznaczonych symbolami: 4MN, 
5MN, 3U, UłMN, 1źP, KŚW oraz KŚWŁźP, ustala się 
30 % stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowych o”Jat 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, w związku 
z uchwaleniem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania ”rzestrzennego terenów 
w miejscowo`ci SoninaŁｬŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy IaLcutŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 

14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Gminy IaLcut 
 

mgr inwŁ Roman S—omra 
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