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UCHWAIA NR XIł70/2011 

RAŚŹ GMINŹ NOWŹ vMIGRÓŚ 

 z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Mie–scowo`ci Mytarz 
 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art.20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z ”óuniejszymi 
zmianami) i ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Nowy vmigród, uchwalonym 
UchwaJą Nr XXXIł264ł01 Rady Gminy w Nowym 

vmigrodzie z dnia 30 ”audziernika 2001rŁ 
z ”óuniejszymi zmianami 

Rada Gminy Nowy vmigród uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się źmianę Mie–scowego Planu 
źagos”odarowana Przestrzennego Mie–scowo`ci 
Mytarz uchwalonego UchwaJą Nr XXXIł285ł06 Rady 
Gminy w Nowym vmigrodzie z dnia 27 kwietnia 

2006rŁ, o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego Nr 67 ”ozŁ1045 z dnia 

22 czerwca 2006r. 

§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego  

w §1 ”olega na wprowadzeniu w zaJączniku nr 1 - 

rysunku planu w skali 1:2000 - terenu zabudowy 

produkcyjno - usJugowej, oznaczonego symbolem 
1PU, w granicach obszaru objętego zmianąŁ 

§ 3. 1Ł Śo za”isów uchwaJy XXXIXł285ł06 
w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w §2 ustŁ1 ”o ”kt 5) dodaje się  
pkt 5a) w brzmieniu: 

"Tereny zabudowy produkcyjno - usJugowej 

/oznaczone na rysunku planu symbolem 1PU/;" 

2) ”o §19 dodaje się §19a w nastę”ującym 
brzmieniu: 

,,1Ł Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno 

- usJugowe– - oznaczony na rysunku planu symbolem 

1PU, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

skJady, magazyny, hurtownie, sklepy i inną dziaJalno`ć 
usJugowąŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenów: 

 

1) obsJuga komunikacyjna terenu z drogi gJównej 
(KD-G) i drogi zbiorczej (KD-Z); 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków: od zewnętrznej krawędzi jezdni 
drogi gJównej - 30,0m i od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi zbiorczej - 15,0m. 

3Ł Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
60% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

4Ł Nalewy ”ozostawić minimum  
20% powierzchni terenu w postaci biologicznej 

czynnej (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5. Do”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko i ”otencjalnie znacząco oddziaJywać  
na `rodowisko, w rozumieniu obowiązujących 
”rze”isów ”rawnych, pod warunkiem ograniczenia 

uciąwliwo`ci ”rzedsięwzięcia do terenu oznaczonego 

symbolem 1PU. 

6Ł W ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych i maJej 
architektury. 

7Ł Budynki ”rodukcyjne, skJadowe, 
magazynowe, usJugowe, handlowe nalewy realizować 
jako budynki wolnostojące o wysoko`ci kalenicy nie 
”rzekraczającej 15,0m nad ”oziom terenu od strony 
gJównego wej`cia, z dachami o równej konstrukcji  
(kąt nachylenia ”oJaci dachowych 15o - 45o) lub 

stropodachami. 

8Ł Nakazuje się lokalizację ”arkingów i miejsc 

”ostojowych ”rzy obiektach ”rodukcyjnych (skJady, 
magazyny, hurtownie) i usJugowych (skle”y) w ilo`ci 
co najmniej 15 na 100 zatrudnionych oraz minimum 

30 na 1000m2 ”owierzchni usJugŁ" 

3) § 33 otrzymuje brzmienie: 

,,1Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0%Ł  
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2Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenu 1PU w wysoko`ci 
30%." 

§ 4. 1Ł Integralną czę`cią zmiany ”lanu 
wymienionego w §1 jest zaJącznik nr 1 - rysunek 

zmiany planu w skali 1:2000 wykonany na fragmencie 

planu. 

 

 

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

§ 6. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

 

 

WÓJT GMINŹ 

NOWŹ tMIGRÓŚ 

 

Tadeusz trebiec 
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