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UCHWAIA NR XIł69ł2011 

RAŚŹ GMINŹ NOWŹ vMIGRÓŚ 

 z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego Mie–scowo`ci Gorzyce 

 
§ 1. 1Ł Uchwala się źmianę Mie–scowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Mie–scowo`ci 
Gorzyce uchwalonego UchwaJą Nr XXXVIIł262ł06 
Rady Gminy w Nowym vmigrodzie z dnia 28 lutego 

2006 rŁ, o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego Nr 31 poz.564 z dnia 

6 kwietnia 2006 r. 

§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego  

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

rysunku planu w skali 1:2000 terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 

1MN, w granicach obszaru objętego zmianąŁ 

§ 3. 1Ł Śo za”isów uchwaJy XXXVIIł262ł06 
wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w §2 ustŁ1 ”kt 1) - po symbolu  

,,MN" wprowadza się symbol ,,i 1MN"; 

2) w §14 ustŁ1 - po symbolu ,,MN" wprowadza 

się symbol ,,1MN"; 

3) w §14 ustŁ2 ”ktŁ1) - po ostatnim zdaniu dodaje 

się zdanie: 

,,ObsJuga komunikacyjna terenu 1MN odbywać 
się będzie z drogi publicznej, oznaczonej symbolem 

KŚG ”o”rzez istniejącą drogę wewnętrzną wJasno`ci 
gminy, oznaczoną na ma”ie zasadniczej w skali 

1:2000 (dr), ”o”rzez istniejący zjazdŁ" 

4) w §14 ustŁ2 ”kt 10) - po symbolu ,,MN" 

w”rowadza się symbol ,,i 1MN". 

5) § 33 otrzymuje brzmienie: 

,,1Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 0%Ł" 

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

§ 4. 1Ł Integralną czę`ć zmiany planu 

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 vmigródŁ 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr   - 12981 -  Poz. 2289 
 

 

 

 
 

 

 

 


