
 
DZIENNIK URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO 
 

Rzeszów, dnia 16 marca 2011 r.                      Nr 29 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

 

 

679 — w Jaśle Nr V/27/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu.........................................................................................  
 

 

 

3131 

680 — w Nisku Nr V/33/11 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy ............................................................................................................  

 

 

 

3133 

681 — w Radomyślu Wielkim Nr XV/19/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie: 

planu finansowego budżetu Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę 

Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne na 2011 rok....................................................  

 

 

 

3133 

682 — w Rymanowie Nr VI/42/11 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW 

ZDRÓJ" ....................................................................................................................  

 

 

 

3135 

683 — w Sędziszowie Małopolskim Nr IV/25/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie  

Gminy Sędziszów Młp. ................................................................................................  

 

 

 

3137 

684 — w Sieniawie Nr IV.23.2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie:  

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto  

i Gminę Sieniawa .......................................................................................................  

 

 

 

3148 

685 — w Strzyżowie Nr V/30/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie  

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ..................................  

 

 

 

 

 

 

3151 

686 — w Strzyżowie Nr V/32/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia  

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ......................................................................  

 

 

 

3152 

687 — w Strzyżowie Nr V/35/11 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę  

Nr XXXIV/318/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 października 2009 r.  

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ................................................................  

 

 

 

 

 

3153 

688 — w Tarnobrzegu Nr VII/79/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zwolnienia  

od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi  

w 2010 r. .................................................................................................................  
 

 

 

3153 

689 — w Tarnobrzegu Nr VII/80/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami 

powodzi w 2010 r......................................................................................................  
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UCHWAŁA NR VI/42/11 

 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

 z dnia 11 lutego 2011 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ" 

 
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 późniejszymi 

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 późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/303/2002 

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002r. 

wraz ze Zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą Nr VI/39/11 

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 lutego 2011r. 

Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW 

ZDRÓJ", uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 

2006r. w sprawie „Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój” 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 

129 poz. 1767), zwaną dalej zmianą planu. 

2. Przedmiotem zmiany planu jest 

przeznaczenie terenu rolniczego oznaczonego 

symbolem 3.R o powierzchni około 0,12 ha na teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik  

nr 1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu 

wymienionego w §1 ust. 1, obowiązujący w zakresie 

zastosowanych oznaczeń. 

§ 2. 1. Wprowadza się następujące zmiany 

planu: 

1) na rysunku planu teren rolniczy oznaczony 

symbolem 3.R przeznacza się – w granicach 

zmiany planu - na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony 

symbolem 48.MN. 

2) w treści uchwały: 

a) w § 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Tereny 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolami 1.MN – 48.MN. 

Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami od 1.MN do 48.MN:” 

b) w § 9 ustęp 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 „8) obowiązują następujące zasady realizacji 

nowych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, a także rozbudowy, 

nadbudowy i odbudowy istniejących, 

budynków pensjonatowych i rekreacji 

indywidualnej oraz budynków usługowych, we 

wszystkich terenach oznaczonych symbolami 

od 1.MN do 48.MN:” 

c) w § 10 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 37.MN – 

pow. 0,37 ha, 38.MN – pow. 1,15 ha, 39.MN 

– pow. 0,37 ha, 40.MN – pow. 0,53 ha, 

41.MN – pow. 0,70 ha, 42.MN – pow.  

0,21 ha, 43.MN – pow. 0,16 ha, 44.MN – 

pow. 0,15 ha, 45.MN – pow. 0,59 ha, 45a.MN 

– pow. 0,61 ha, 46.MN – pow. 3,53 ha, 

47.MN – pow. 1,49 ha, 48.MN – pow.  

0,12 ha.” Obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenów:” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Henryk Smolik 
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 Zbiory  Dzienników  Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru, w pokoju 245 

 w godzinach pracy Urzędu. 
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