UCHWAŁA NR IX / 67 / 07
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 31 sierpnia 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów
rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin /część zachodnia/ i Wróblik Królewski w
gminie Rymanów, woj. Podkarpackie
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z
2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 ust. 1, 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późn. zmianami/
RADA MIEJSKA W RYMANOWIE
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXX/286/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 5 października 2005r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 100 poz. 1095,
z dn. 6 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje nowe brzmienie:
Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin
wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin /część
zachodnia/ i Wróblik Królewski w gminie Rymanów uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie
Nr XIV/149/2004 z dnia 14 maja 2004r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 100,
poz. 1095 z dnia 6 sierpnia 2004r. uwzględniając ustalenia § 68, ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie
Nr XL/387/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rymanów” /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 143 z 4 grudnia 2006r. poz. 2147/
dotyczącej uchylenia części obszaru w granicach administracyjnych Miasta Rymanowa.
2. §2 otrzymuje nowe brzmienie:
Przedmiotem zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem, będą
wydzielone obszary w miejscowości Wróblik Królewski, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym
do niniejszej uchwały, w skali 1:5000 linią koloru czerwonego.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

