
UCHWAŁA NR LVII/524/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego "Wólka 1/2021" w Gminie Rymanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

RADA MIEJSKA w RYMANOWIE 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wólka 
1/2021” w Gminie Rymanów. 

§ 2. Przedmiotem planu miejscowego będzie obszar wskazany na załączniku graficznym, który stanowi 
integralną częścią niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY Nr   LVII/524/2021 

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 30 grudnia 2021r 
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Uzasadnienie 

Opracowanie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA   PRZESTRZENNEGO „Wólka 
1/2021" dokonywane jest na wniosek osób fizycznych, złożony do Burmistrza Gminy Rymanów . 

Przedmiotem opracowania planu będzie obszar działek nr ew.: 80/4; 81/1; 81/2; 83, położonych 
w obrębie ewidencyjnym Wólka w Gminie Rymanów. 

Wnioskowany do opracowania MPZP  obszar, położony jest w obowiązującym Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów w znacznej części w terenach 
wskazanych pod rozwój zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej (oznaczonych symbolem 
8 UT), w pozostałej części stanowi użytkowanie rolnicze i leśne. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego planuje się wyznaczyć  tereny zabudowy usług 
turystycznych i rekreacji indywidualnej z uwzględnieniem wytyczenia ścieżek spacerowych, szlaków 
turystycznych oraz lokalizację małej architektury turystycznej. 

Obszar wnioskowany do opracowania MPZP został przedstawiony na załączniku graficznym do projektu 
uchwały. 
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