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UCHWAŁA NR   ………………. 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia ……………………… 
 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ" – etap IA. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze 
zm.) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr LV/554/14 
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014 z późn. zm. 

 
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 2006 r. w sprawie „Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój” (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podkarpackiego Nr 129  poz. 1767 z późn. zm.), zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Integralną częścią uchwały są załączniki: 
1) załącznik nr 1.1 - rysunek zmiany planu w skali 1:2000, wykonany na aktualnej kopii 

mapy zasadniczej; 
2) załącznik nr 1.2 - kopia  fragmentu  rysunku planu ze wskazaniem granicy obszaru 

objętego zmianą; 
3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
4) Załącznik nr 3 – dane przestrzenne 

 
§2 

1. Wprowadza się następujące zmiany planu:  
1)  na rysunku planu:  
a) w terenie 15.UZ//1.KR wskazuje się obszar lokalizacji obiektów handlowych. 
2) w treści uchwały:  
1) w § 15 ust. 17 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) W obszarze lokalizacji 

obiektów handlowych dopuszcza się realizację harmonizujących z otoczeniem, 
niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia, 
drewnianych kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej, o powierzchni zabudowy do 
25,0 m2 i wysokości do 3,5 m”;  

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 


