
UCHWAŁA nr VIII/42/99 

Rady Miejskiej w Garwolinie 

z dnia 24 maja 1999 roku 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Garwolina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XVII/80/91  

z dnia 29 listopada 1991 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 1996 r. Nr 

13 póz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.662, Dz. U z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679,Nr 

107 poz.686 , Nr 113 poz.734 , Nr 123 póz. 775 , Dz. U z 1998 r. Nr 155 póz. 1014 , Nr 162 poz.1126/w 

związku z art.26 i art.28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999 r. 

Nr 15, poz. 139/ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XXXIV/242/97  

z dnia 9 września 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania Miasta Garwolina i Uchwały Rady Miejskiej w Garwolinie Nr VI/35/99  

z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/242/97 z dnia 9 września 1997 r., Rada 

Miejska w Garwolinie postanawia, co następuje : 

 

§1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina 

uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/80/91 z dnia 29 listopada 1991 r., zmienionego 

Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie nr XXXVIII/268/98 z dnia 30 marca 1998 r. 

 

§2. 

Ustala się następujące warunki zmiany planu : 

1. Tereny po zlikwidowanej rezerwie terenu pod drogę otrzymują przeznaczenie oraz oznaczenie terenów A60 R-O,   

A62 P-S,  A44 P-S1,  Z, A43 P-S1  A42 EI w liniach rozgraniczających oznaczonych na rysunku zmiany planu. 

2. Pozostawia się bez zmian /jako obowiązującą / zachodnią linię rozgraniczającą teren likwidowanej drogi 

oraz tereny oznaczone symbolami: A59 R-O , G/Z , A49 P-S2 , A52 P-S1 , A56 P-S1 , A55 NO s , A57 El a 

także A48 R-O. 

 

§3. 

1. Zmiana planu obejmuje obszar określony w Uchwale Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XXXIV/242/97 z dnia 9 

września 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Garwolina zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr VI / 35 / 99 z dnia 30 marca 

1999r. 

2. Granice obszaru objętego zmianą oznaczone są na rysunku zmiany planu w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§4. 

1. Rysunek zmiany planu jest integralną częścią uchwały i obowiązuje w zakresie linii rozgraniczających 

poszczególne tereny i oznaczeń dotyczących przeznaczenia tych terenów. 

2. Do uchwały dołączono opracowanie „Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko 

przyrodnicze", które nie jest przedmiotem uchwalenia, lecz stanowi materiał pomocniczy ułatwiający 

interpretację i realizację planu. 

 

§5. 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla działek 

przeznaczonych na tereny przemysłowo-składowe , w wysokości 20%. 

 

§6. 

W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XVII/80/91 Rady Miejskiej w Garwolinie z 



dnia 29 listopada 1991 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Siedleckiego Nr 9, poz. 217 z 

31.12.1991 r. zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XXXVIII/268/98 z dnia 30 marca 1998 r. 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Siedleckiego Nr 14, poz. 86 z 22.05.1998 r. 

 

§7. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Garwolina. 

 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 


