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UCHWAIA NR VIIł81/11 

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego 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 XXXII/303/2002 

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002r. 

wraz z ”óuniejszymi zmianami Rada Miejska 
w Rymanowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. ńŁ Uchwala się zmianę Miejscowego Planu 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭRŹMANÓW" 
uchwalonego UchwaJą Nr XLł387/06 Rady Miejskiej 

w Rymanowie z dnia 25 ”audziernika 2ŃŃ6 rŁ, 
ogJoszonego w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2006 r., Nr 143,  

poz. 2147 wraz z ”óuniejszymi zmianami, zwaną dalej 
ｭzmianą ”lanuｬŁ 

2. Przedmiotem zmiany planu, obejmującego 
obszar o ”owierzchni okoJo Ń,42 ha, jest 
przeznaczenie terenu zieleni niskiej oznaczonego 

symbolem ZPN i terenu ogródków dziaJkowych 
oznaczonego symbolem ZD na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku 

planu symbolem MN1. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
zmiany planu w skali ń:2ŃŃŃ, stanowiący zaJącznik nr 
1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu 

wymienionego w §ń ustŁ ńŁ 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysunek 
zmiany planu w skali ń:2ŃŃŃ, stanowiący zaJącznik  

nr 1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu 

wymienionego w §ń ustŁ ńŁ 

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

1) na rysunku planu teren zieleni niskiej oznaczony 

symbolem ZPN i teren ogródków dziaJkowych 
oznaczony symbolem ZD przeznacza się, 
w granicach zmiany planu, na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na 

rysunku planu symbolem MN1. 

2) w tre`ci uchwaJy : 

a) w §ń8 w ust. 4 po punkcie 3 dodaje się ”unkt 
4 w brzmieniu: ｭ4) w terenach o zJowonych 
warunkach gruntowo-wodnych wskazanych na 

rysunku zmiany ”lanu, zakazuje się 
podpiwniczania budynkówŁｬ 

b) W §67 ”o ustŁ 2 dodaje się ustŁ 3 w brzmieniu: 

ｭ3Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenu zabudowy 
objętego zmianą ”lanu w wysoko`ci 3Ń%Łｬ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Gminy RymanówŁ 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Henryk Smolik 
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