
Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 10  - 1039 -  Poz. 262 
 

źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr L/588/10 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce 

oraz zasadach ich finansowania 
 

 

1. Tereny objęte ustaleniami ”lanu  
nr 10ł3ł2010 są w stanie istniejącym nie-

zainwestowane oraz sJabo wy”osawone w sieci 

infrastruktury technicznej i drogi. 

2Ł Realizacja ”lanu zakresie terenów: 

1) zabudowy mieszkaniowej oznaczonych 

w planie symbolami MN; 

2) zabudowy usJugowej oznaczonych w planie 

symbolami U; 

3) zabudowy usJugowej i produkcyjnej 

oznaczonych symbolami UP, wiąwe się 
z nakJadami na budowę uzbrojenia tych 
terenów w sieci infrastruktury technicznej ｦ 

jako zadanie gminne. 

3Ł Śo zadaL gminnych naleweć będzie tew 
budowa dróg ”ublicznych ”o”rzedzona wyku”em 
terenu. 

4. Realizacja uchwalonego planu w zakresie 

zabudowy jednorodzinnej, usJugowej, ”rodukcyjnej 
nalewy do indywidualnych inwestorówŁ 

5. W zakresie infrastruktury technicznej, do 

zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce nalewy budowa 
zapisanych w ”lanie sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz dróg ”ublicznychŁ 
Zaopatrzenie w ”ozostaJe media nastę”ować mowe 
rozbudowę istniejących sieci i ”rzyJącza, w ramach 

”oszczególnych inwestycjiŁ 

6. Finansowanie ”rzyJączy i urządzeL 
instalacyjnych, jako urządzeL technicznych 
związanych z obiektami usJugowymi, mieszkalnymi, 

”rodukcyjnymi, stanowią elementy kosztów tych 
inwestycji i nie mają związku z niniejszym 

rozstrzygnięciamiŁ 

7Ł tródJem finansowania inwestycji, o których 
mowa w ustŁ5 zdanie ”ierwsze będzie budwet Gminy 
Ro”czyce oraz dotacje ”ochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej i krajowych funduszy celowych. 

8Ł Rozbudowa uzbrojenia terenu objętego 
planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz, będzie realizowane 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w Prawie 

energetycznym na warunkach okre`lonych 
od”owiednio ”rzez zarządców sieciŁ 
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UCHWAIA NR L/589/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu  

zagos”odarowania ”rzestrzennego nr ńł2ŃŃŃ uchwalonego uchwaJą  
nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. 

 
Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. Nr 142 z 2001 r. ze. zm.) oraz art. 20 ust. I art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

”ózŁ 717 z 2003 rŁ ze zmŁ)Ł ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studiom uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Ro”czyce, uchwalonego uchwaJą nr XLł402ł2001 
Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia  

2001 r. - Rada Miejska w Ropczycach uchwala co 

nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 

ｭterenu komunikacji - drogi ”ublicznej, stanowiącej 
odcinek docelowej ulicy Jączącej ulŁ PrzemysJową  
z ul. Ks. Kard. Stefana WyszyLskiego w Ro”czycachｬ 
uchwalonego Uchwalą Nr XLł401ł2001 Rady 
Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r., 

o”ublikowaną w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 10 z dnia l marca 2002 r. poz. 151 

- zwanego dalej planem. 
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2Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy jest: 

1) zaJącznik nr l - rysunek planu w skali  

1:1000, który obowiązuje w zakresie 

okre`lonych tam granic obszarów objętych 
uchwaJą i oznaczeL zmiany ”lanu; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w niniejszym planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą, do zadaL wJasnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania. 

§ 2. W uchwale nr XL/401/2001 Rady Miejskiej 

w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 1/2000 terenu komunikacji - drogi 

publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy 

Jączącej ulŁ PrzemysJową z ul. Ks. Kard. Stefana 

WyszyLskiego w Ropczycach, wprowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w §3 ”kt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

ｭ2) teren o pow. ok. 0,9 ha, oznaczony 

symbolem 2RS ”rzeznacza się ”od u”rawy rolne 
i sadownicze;ｬ; 

2) ”o ”ktŁ2 dodaje się ”kt 3, ”kt 4, ”kt 5  

i pkt 6 w brzmieniu: 

ｭ3) teren oznaczony symbolem 1U,P 
”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową oraz 
”rodukcyjną, skJadową i magazynową, w tym 

lokalizację ”rzedsięwzięć zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, w rozumieniu 

wJa`ciwych ”rze”isów; 

4) teren o pow, ok. 0,08 ha oznaczony 

symbolem 1KŚ ”rzeznacza się ”od odcinek drogi 
publicznej lokalnej; 

5) teren o pow, ok. 0,08 ha oznaczony 

symbolem 2KŚ ”rzeznacza się ”od odcinek drogi 
publicznej dojazdowej; 

6) teren o pow. ok. 0,06 ha oznaczony 

symbolem źi ”rzeznacza się ”od zieleL izolacyjną 
i ochronna;ｬ; 

3) w §4 w ustŁ2 skre`la się ”kt 1 i pkt 3; 

4) w § 4 po ust. 2 dodaje się ustŁ 3, ust. 4  

i ust. 5 w brzmieniu: 

ｭ3Ł Ustala się nastę”ujące zasady 

zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolami 
1U,P i 2U,P: 

1) w granicach terenów do”uszcza się 
lokalizacje budynków usJugowych, w tym, obsJugi 
komunikacyjnej, budynków ”rodukcyjnych, 
rzemie`lniczych, magazynowych oraz biurowo-

administracyjnych, technicznych i technologicznych; 

2) do”uszcza się lokalizacje ”rzedsięwzięć 
zaliczanych do mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

3) w granicach terenów wydzielić od”owiednią 
do rodzaju usJug i ”rodukcji ilo`ć miejsc ”arkingowych 
i postojowych, tj. minŁ l miejsce na kawde 40,0 m2 

”owierzchni usJugowej, s”rzedawy ”rodukcyjnej, 
rzemie`lniczej oraz miejsc na samochody osobowe 
”racowników - min. l miejsce na 4 zatrudnionych oraz 

wydzielić drogi wewnętrzne i place; 

4) ustala się wysoko`ć zabudowy usJugowej, 
produkcyjnej, rzemie`lniczej - do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, ”rzy wysoko`ci obiektów wynikającej 
z ”otrzeb technologicznych, wysoko`ć zabudowy 
biurowo-administracyjnej i socjalnej do czterech 

kondygnacji nadziemnych ”rzy wysoko`ci budynków 
do 15,0 m od ”oziomu terenu do oka”ów dachów; 

5) dachy budynków ”Jaskie lub s”adowe 
o nachyleniu ”oJaci do 30°; 

6) ustala się wskaunik ”owierzchni zabudowy 
max. 60%; 

7) zachować minŁ 10% ”owierzchni 
biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej, 
parkowej, izolacyjnej; 

8) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy od 
drogi ”ublicznej zbiorczej do gJównych fasad 
budynków - 8 m od granicy pasa drogowego i 5 m od 

”asa drogi 1KŚ, do”uszcza się ryzality, osJonięte 
wej`cia, klatki schodowe ”rzy budynkach wysunięte 
do max. 5,0 m ”rzed gJówne fasady; 

9) w ”asie terenu ”omiędzy liniami zabudowy 
i linią rozgraniczającą drogi do”uszcza się lokalizację 
”arterowych obiektów kubaturowych ”omocniczych 
typu portiernia, dywurka, wiata samochodowa - 

zadaszenie oraz innych niskich obiektów 
technicznych, a gJównie zes”oJów ”arkingowych 
i ”ostojowych oraz dróg zbiorczych zakJadowych; 

10) do”uszcza się budowę i ”rzebudowę sieci 
infrastruktury technicznej, w tym zaliczanych do 

mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko; 

11) dojazd do terenów z drogi publicznej 

zbiorczej poprzez zjazdy publiczne; 

12) warunki w zakresie infrastruktury 

technicznej i ochrony `rodowiska: 

a)  zaopatrzenie w wodę siecią wodociągową 
o `rednicy minŁ Ø 90 mm, z istniejących sieci 
”rzy ulŁ PrzemysJowej za”ewnić mowliwo`ć 
zao”atrzenia wodnego hydrantów ”ł”owŁ; 

b)  zaopatrzenie w gaz gazociągiem o przekroju nie 

mniejszym niw ŚN 50, z istniejących sieci ”rzy 
ulŁ PrzemysJowej i sieci w granicach zmiany 

planu; 

c)  zaopatrzenie w energię elektryczną liniami 
napowietrznymi lub kablowymi `redniego lub 
niskiego na”ięcia z sieci napowietrznych 

i kablowych ”rzebiegających, wzdJuw  
ulŁ PrzemysJowej i po terenie w obszarze 

zmiany planu, zapewnić mowliwo`ć  
lokalizacji stacji transformatorowych  
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na wydzielonych terenach., o wymiarach min. 

5,0 x 5,0m z dojazdami; 

d)  od”rowadzenie `cieków bytowych kanalizacją 
grawitacyjną o `rednicy nie mniejszej niw  
Ø 160 mm, lub kanalizacją tJoczną o `rednicy 
nie mniejszej niw Ø 110 mm, do kanalizacji 
sanitarnej ”rzy ul, PrzemysJowej i sąsiednich 
terenach usJugowych i ”rzemysJowych; 

e)  od”rowadzenie `cieków technologicznych 
kanalizacją grawitacyjną o `rednicy nie 
mniejszej niw Ø 160 mm, lub kanalizacją tJoczną 
o `rednicy nie mniejszej niw Ø 110 mm, oraz 
zanieczyszczonych wód deszczowych 
i roztopowych na ”odstawie warunków 
okre`lonych w ”rze”isach szczególnych 
dotyczących ochrony `rodowiska, w s”osób nie 
”owodujący zanieczyszczenia gleby i wód 
powierzchniowych; 

f)  gromadzenie i usuwanie od”adów bytowych na 
zasadach obowiązujących w Gminie; 

g)  gromadzenie i usuwanie od”adów 
technologicznych na' warunkach okre`lonych 
w ”rze”isach szczególnych dotŁ ochrony 
`rodowiska; 

h)  ogrzewanie budynków z lokalnej sieci 

cie”Jowniczej lub indywidualne; 

i)  do”uszcza się budowę, ”rzebudowę, 
modernizację sieciŁ 

4. Ustala się nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów oznaczonych symbolami 
1KD i 2KD: 

1) ”rojektowane odcinki dróg ”ublicznych 
obsJugujących tereny ”rzylegJe do istniejącej  
ulŁ ks, StanisJawa Skorodeckiego - szeroko`ć drogi 
IKD w liniach rozgraniczających 20 m, drogi 2KD min.  

10 m, szeroko`ci jezdni minŁ 6,0 m; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich 
obiektów kubaturowych, lokalizacji reklam `wietlnych 
i planszowych; 

3) do”uszcza się: 

a)  budowę wszelkich sieci infrastruktury 
technicznej o parametrach okre`lonych  
w §4 ustŁ3; 

b)  budowę urządzeL organizacji i utrzymania 

ruchu, o`wietlenia; 

c)  budowę chodników, `ciewek rowerowych, 
wJączeL do skrzywowaL; 

d)  budowę rowów odwadniających i kanalizacji 

deszczowej o `rednicy nie mniejszej niw 
 Ø 200 mm; 

5. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
oznaczonego symbolem Zi: 

1)  teren zieleni izolacyjnej i ochronnej - mieszanej 

lub staJozielonej; 

2)  do”uszcza się budowę i ”rzebudowę sieci 
infrastruktury technicznej; 

3)  do”uszcza się ”rowadzenie ciągów ”ieszych 
i `ciewek rowerowych oraz wykorzystanie na 
cele komunikacyjne n”Ł budowę 
skrzywowaniaŁｬŁ 

§ 3. Ustala się 30 % stawkę sJuwącą naliczeniu 
o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla 
terenów o symbolach 1U,P. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 5. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie w terminie nie krótszym niw 30 dni od daty jej 
o”ublikowaniaŁ UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na 
stronie internatowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Józef Misiura 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr Lł589ł10 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

 

 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą, do zadaL wJasnych  
Gminy Ropczyce oraz zasadach ich finansowania. 

 

 

1Ł Teren objęty ustaleniami I zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 1/2000 uchwalonego uchwaJą nr XLł401ł2001 

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia  

2001 r. jest zrealizowany w zakresie drogi publicznej. 

2Ł Realizacja ”lanu zakresie terenów 1UP i 2 UP 

wiąwe się z nakJadami na budowę uzbrojenia tych 
terenów w sieci infrastruktury technicznej ｦ jako 

zadanie gminne w ”owiązaniu z uzbrojeniem terenów 
sąsiednichŁ Ł 

3. W zakresie infrastruktury technicznej, do 

zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce nalewy budowa 
zapisanych w ”lanie sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Zaopatrzenie w ”ozostaJe 
media nastę”ować mowe rozbudowę istniejących sieci 
i ”rzyJącza, w ramach ”oszczególnych inwestycjiŁ 

4Ł Finansowanie ”rzyJączy i urządzeL 
instalacyjnych, jako urządzeL technicznych 
związanych z obiektami, stanowią elementy kosztów 
tych inwestycji i nie mają związku z niniejszym 

rozstrzygnięciamiŁ 

5Ł tródJem finansowania inwestycji, o których 
mowa w ustŁ3 będzie budwet Gminy Ro”czyce oraz 
dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej 

i krajowych funduszy celowych. 

6Ł Rozbudowa uzbrojenia terenu objętego 
planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz, będzie realizowane 
zgodnie z zasadami okre`lonymi w Prawie 

energetycznym na warunkach okre`lonych 
od”owiednio ”rzez zarządców sieciŁ 
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UCHWAIA NR III/16/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

  
okre`lenia warunków i trybu ws”arcia finansowego zadania wJasnego  

Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków s”rzyjających rozwojowi s”ortu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity ｦ Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm) 

w związku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ust 1 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 127 poz. 857 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.); Rada 

Miejska w Ro”czycach uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1Ł Niniejsza uchwaJa okre`la: 

1) warunki i tryb finansowania zadania wJasnego 
Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia 

warunków s”rzyjających rozwojowi sportu, 

wykonywanego w drodze zlecania realizacji 

zadania celu ”ublicznego s”rzyjającego 
rozwojowi sportu, w tym: 

a) tryb ”ostę”owania o udzielenie dotacji celowej, 

b) s”osób rozliczania udzielonej dotacji celowej, 

c) s”osób kontroli wykonywanego zadania celu 

publicznego; 

2) cel publiczny z zakresu s”ortu, który Gmina 
Ro”czyce zamierza osiągnąćŁ 

2Ł Prze”isów niniejszej uchwaJy nie stosuje do 
dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie 

okre`lonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. 

o dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

3Ł O dotację, o której mowa w ust. 1 mowe 
ubiegać się kawdy klub s”ortowy nie nalewący do 
sektora finansów ”ublicznych i nie dziaJający w celu 

osiągnięcia zysku, który ”rowadzi dziaJalno`ć 
s”ortową na terenie Gminy Ro”czyce. 


