
UCHWAŁA Nr XLVIII/446/2010
Rady Gminy Świlcza

z dnia  28  października  2010 r.

w sprawie wyznaczenia obszarów, na terenie Gminy Świlcza, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na
których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych
w ust. 2 art. 13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
                                     działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm.)

Na podstawie art. 13a ust.1 i art. 13i ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych

zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm.), zwanej dalej

„ustawą”, oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.  1. Na terenie Gminy Świlcza wyznacza się następujące obszary, na których nastąpiło

zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których

odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ust. 2 art. 13a

ustawy :

1) obszar położony w miejscowości Świlcza w rejonie nieruchomości oznaczonych numerami

porządkowymi: 103, 104, 105 i 111;

2) obszar położony w miejscowości Trzciana w rejonie nieruchomości oznaczonej numerem

porządkowym 49;

3) obszar położony w miejscowości Dąbrowa  w rejonie nieruchomości oznaczonej numerem

porządkowym 194;

4) obszar położony w miejscowości Woliczka w rejonie nieruchomości oznaczonych numerami

porządkowymi: 145 i 150.

2. Wielkość i granice obszarów, o których mowa w ust. 1, określają mapy dokumentacyjne

dokumentacji geotechnicznej stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia wejścia w życie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, lub jego zmiany, na obszarach, o których mowa

w  § 1.


