
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) obwieszcza się, że: 

I. w uchwale nr III/15/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz.Urz. Województwa 

Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 r. poz. 2014) § 3 powinien mieć brzmienie: 

„1. Zwolnienie dla podmiotów określonych w § 2 pkt 1 przysługuje wyłącznie od powierzchni 

gruntów, budynków i budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie 

dzielności wymienionej w § 2 pkt 1. 

2. Zwolnienie wskazane w §1 dla przedsiębiorców wymienionych w §2, pkt 2  ppkt a przysługuje za 

miesiące w których nastąpiło minimum 20 dni zawieszenia działalności w rozumieniu zgłoszenia 

zawieszenia do właściwych rejestrów. 

3. Zwolnienie wskazane w §1 dla przedsiębiorców wymienionych w §2 pkt 2 ppkt b, przysługuje za 

miesiąc następny po miesiącu w których wykazano spadek przychodów. 

4. Zwolnienie wskazane w §1 dla przedsiębiorców wymienionych w §2 pkt 3, przysługuje za miesiąc 

następny po miesiącach w których wykazano spadek przychodów.”,, 

II. w uchwale nr XXVI/276/2020  Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – ETAP 

I (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 8 maja 2020 r. poz. 2065) 

1) § 3 ust. 1 pkt 4 zamiast brzmienia: ”§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzdłuż wszystkich cieków 

wodnych po obydwu ich stronach wprowadza się zakaz zabudowy w odległości minimum 15,0 m, licząc od 

górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków. Zakaz ten nie dotyczy terenu U1.1, U2, U6, U10, UMN4, 

MN1.40, PU1.1, PU6, PU2, P.p1, US1, P.p2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 1Upk i 2Upk 

wprowadza się zakaz zabudowy wzdłuż cieków wodnych o symbolach: WS2 i 1WS2, w odległości 

minimum 4,0 m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków.” powinien mieć brzmienie:  

„§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „2. Wzdłuż wszystkich cieków wodnych po obydwu ich stronach 

wprowadza się zakaz zabudowy w odległości minimum 15,0 m, licząc od górnej krawędzi skarpy 

brzegowej tych cieków ( z wyjątkiem cieku WS2/1 dla którego ustala się tą odległość na 5,0 m.). Zakaz ten 

nie dotyczy terenu U1.1, U2, U6, U10, U10.1, UMN4, MN1.40, UMN11, MN1.46, MN1.47, PU1.1, PU6, 

PU2, PU8, P.p1, US1, P.p2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 1Upk i 2Upk wprowadza się 

zakaz zabudowy wzdłuż cieków wodnych o symbolach: WS2 i 1WS2, w odległości minimum 4,0 m licząc 

od górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków.”, 
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2) w § 3 ust.1 pkt 5 tekst: „po § 33a wprowadza się § 33b w następującym brzmieniu: „§ 33b. 1. Wyznacza się 

tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Upk o powierzchni: 0,48 ha 

i 2Upk o powierzchni: 0,24 ha przeznaczone pod usługi komercyjne i publiczne związane z handlem, 

administracją, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, oświatą, nauką i zdrowiem.” powinien mieć 

brzmienie: „po § 33d wprowadza się § 33e w następującym brzmieniu: „§ 33e. 1. Wyznacza się tereny 

zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Upk o powierzchni: 0,48 ha i 2Upk 

o powierzchni: 0,24 ha przeznaczone pod usługi komercyjne i publiczne związane z handlem, 

administracją, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, oświatą, nauką i zdrowiem.”, 

3) w § 3 ust.1 pkt 6 tekst: „po § 33b wprowadza się § 33c w następującym brzmieniu: „§ 33c. 1. Wyznacza się 

tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolem 1U/P o powierzchni: 

0,50 ha, przeznaczone pod usługi i produkcję oraz handel.” powinien mieć brzmienie: „po § 33e 

wprowadza się § 33f w następującym brzmieniu: „§ 33f. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej 

i produkcyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolem 1U/P o powierzchni: 0,50 ha, przeznaczone pod 

usługi i produkcję oraz handel.”, 

4) w § 3 ust.1 pkt 8 tekst: „w § 67 po ust. 11 wprowadza się ust. 12 w następującym brzmieniu: „12. Ustala się 

jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów: 1Upk, 2Upk, 1U/P, 1WS2 

w wysokości 30%.” powinien mieć brzmienie: „w § 67 po ust. 12 wprowadza się ust. 13 w następującym 

brzmieniu: „13. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów: 1Upk, 

2Upk, 1U/P, 1WS2 w wysokości 30%.”. 
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Uzasadnienie  

Sprostowanie zostało dokonane na wniosek. W wyniku sprostowania w drodze niniejszego obwieszczenia 

przywrócono prawidłową treść poszczególnych aktów prawnych odpowiadającą rzeczywistej treści aktów 

podjętych przez poszczególne organy uprawnione do ich wydania. 
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