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3Ł Odset—i, —tóre ”owstaJy do dnia zJowenia 
wniosku o ulgę, roz—Jadane są na ta—ą samą ilo`ć rat, 
–a— nalewno`ć gJówna, nie ”odlega–ą o”rocentowaniu 
i ”Jatne są w tych samych terminach 

4. Śecyz–a ”owinna zawierać ”ostanowienie 
o natychmiastowe– wymagalno`ci wierzytelno`ci wraz 
z odset—ami ustawowymi, –eweli dJuwni— nie s”Jaci 
w terminie albo w ”eJne– wyso—o`ci wierzytelno`ci, 
—tóre– termin ”Jatno`ci odroczono albo nie s”Jaci 
w ”eJne– wyso—o`ci ustalonych ratŁ 

§ 6. ńŁ Umorzenie wierzytelno`ci, a ta—we 
udzielenie ulg w ich s”Jacaniu, o —tórych mowa  

w § 4 i 5 nastę”u–e w odniesieniu: 

1)  do wierzytelno`ci o charakterze 

administracyjnym w drodze decyzji 

administracyjnej; 

2)  do wierzytelno`ci wyni—a–ących ze stosun—ów 
cywilnoprawnych w drodze porozumienia. 

2Ł W sytuac–ach o—re`lonych w § 4 ust. 1  

pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umorzenie wierzytelno`ci 
o charakterze administracyjnym, jak i wierzytelno`ci 
wyni—a–ących ze stosun—ów cywilno”rawnych mowe 

nastą”ić w drodze –ednostronnego o`wiadczenia woli, 
s—Jadanego w celu dokonania odpisu w —sięgach 
rachunkowych. 

§ 7. Udzielanie ulg w formie umarzania, 

odraczania i roz—Jadania na raty na wniose— ”odmiotu 
prowadzącego dziaJalno`ć gos”odarczą, bez względu 
na formę organizacy–no - ”rawną nastę”u–e zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o ”ostę”owaniu w s”rawach dotyczących ”omocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z ”óunŁ 
zm.). 

§ 8. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Osiek Jasielski. 

§ 9. Tarci moc UchwaJa nr XXIXłń89łŃ6 rady 
Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w s”rawie szczegóJowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania i roz—Jadania na raty nalewno`ci Gminy 
Osiek Jasielski oraz jednostek organizacyjnych, do 

—tórych nie stosu–e się ”rze”isów ustawy Ordynac–a 
”odat—owa, oraz ws—azania organów do tego 
uprawnionych 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAIA NR XLIł3ń2łńŃ 

RAŚŹ GMINŹ OSTRÓW 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-3ł2ŃŃ9 mie–scowych ”lanów zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenów w mie–scowo`ci Kamion—a oraz vdwary w Gminie Ostrów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Ostrów 
uchwalonego uchwaJą Nr XVIIIł95ł2ŃŃŃ Rady Gminy 
Ostrów z dnia 19 kwietnia 2000 r. z ”óuniejszymi 

zmianami, Rada Gminy Ostrów uchwala co nastę”u–e: 

CźĘ_Ć I 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. ń) Uchwala się zmianę Nr I-3/2009 

mie–scowych ”lanów zagos”odarowania 
”rzestrzennego terenów w mie–scowo`ci Kamion—a 
oraz vdwary w Gminie Ostrów, uchwalonych uchwaJą 
Nr X/73/2003 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 11 lipca 

2ŃŃ3 rŁ, o”ubli—owaną w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 97 z dnia 29 sierpnia 2003 r.,  

”ozŁ ń593, zwaną dale– zmianą ”lanuŁ 

2) Zmiana planu dotyczy terenu o powierzchni 

o—oJo Ń,53 ha, ”oJowonego w centrum Kamionki, po 

zachodniej stronie drogi powiatowej relacji Kamionka 

ｦ Leszcze, —tóry zostaJ oznaczony na zaJączni—u  
nr 1 do ninie–sze– uchwaJy granicą ”lanuŁ 

3) źaJączni— Nr ń wykonany na mapie w skali 

1 : 1 ŃŃŃ stanowi integralną czę`ć uchwaJyŁ 

CźĘ_Ć II 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

§ 2. W uchwale Nr X/73/2003 Rady Gminy 

w Ostrowie z dnia ńń li”ca 2ŃŃ3 rŁ w”rowadza się 
nastę”u–ące zmiany: 

1)  § ń ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3Ł źaJączni—ami graficznymi do ninie–sze– 
uchwaJy są rysun—i ”lanów Nr ń, Nr 2, Nr 4, Nr 5  

i Nr 6 wykonane w skali 1: 2000 oraz rysunek planu 

Nr 3 wykonany w skali 1:1000." 

2)  W § 3 w pkt. 3 sJowa: "ｭMielec—o-

Kolbuszowsko-Wilczowolskim Obszarze 

Chronionego Kra–obrazuŁｬ zastę”u–e się 
sJowami: ｭMielec—o-Kolbuszowsko-GJogows—im 

Obszarze Chronionego Kra–obrazuŁｬ" 

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: "1. Przedmiotem 

ustaleL ”lanu Nr 3 jest teren o powierzchni 

o—oJo Ń,53 ha, oznaczony na rysunku planu  

Nr 3 granicami planu.  

"2Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenu, o —tórym 
mowa w ust. 1 i oznacza symbolami:  

"1) U - teren zabudowy usJugowe–,  

"2) ZP ｦ zieleL urządzonaŁ  

"3. Na terenie U obowiązu–ą nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania i warunki zabudowy: 

"1)  do”uszcza się lo—alizowanie wyJącznie: usJug 
turysty—i, usJug o`wiaty, zdrowia, —osmetyki, 

administrac–i lub usJug handlu;  

"2)  za—azu–e się lo—alizowania usJug zaliczonych do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o, w rozumieniu ”rze”isów 
o ochronie `rodowis—a;  

"3)  do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i 
transformatorowej;  

"4)  za—azu–e się trwaJe– zmiany u—sztaJtowania 
terenu i zmiany stosun—ów wodnych;  

"5)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw  
3Ń% ”owierzchni dziaJ—i;  

"6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i;  

"7)  czę`ć terenu wydzieloną liniami ”odziaJu 
wewnętrznego, oznaczoną symbolem ŻźP] 
nalewy zagos”odarować –a—o zieleL urządzoną 
stanowiącą izolac–ę dla istnie–ące– zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

"8)  nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu;  

"9)  zasady ”odziaJu na dziaJ—i budowlane:  

"a)  teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną lub 
dwie dziaJ—i budowlane,  

"b)  linię ”odziaJu nalewy ”rowadzić w u—Jadzie 
”rosto”adJym do wschodnie– granicy ”lanu 
z toleranc–ą 3° lub równolegJym do ”oJudniowe– 
granicy planu, z toleranc–ą 3°,  

"c)  ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw Ń,ńŃ ha,  

"d)  szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw  
0,20 m;  

"10)  cechy budyn—ów:  

"a)  wyso—o`ć nie wię—sza niw ń2,Ń m do —alenicy 
lub szczytu dachu,  

"b)  dachy dwu lub wielospadowe, 

o symetrycznych s”ad—ach ”oJaci i o —ącie 
nachylenia od 3Ń° do 45°,  

"c)  ”odstawowa —olorysty—a `cian ｦ pastelowa, co 

nie dotyczy detalu architektonicznego,  

"d)  —olorysty—a dachów w odcieniach czerwieni, 

szaro`ci lub brązu,  

"e)  budyne— usJug handlu o wyso—o`ci –edne– lub 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych z mowliwo`cią 
realizacji piwnic,  

"f)  budynki rekreacji indywidualnej o wyso—o`ci nie 
wię—sze– niw dwie —ondygnac–e z mowliwo`cią 
realizacji piwnic;  

"11)  ustala się minimalne ws—auni—i mie–sc 
postojowych:  

"a)  dla usJug turysty—i ｦ 1 miejsce postojowe na 

1 –ednost—ę miesz—alną;  

"b)  dla ”ozostaJych usJug - 1 miejsce postojowe na 

3Ń m2 ”owierzchni uwyt—owe–;  

"12)  mie–sca ”osto–owe nalewy lo—alizować 
w granicach terenu oznaczonego symbolem U;  

"13)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z drogi 

”owiatowe– ”o”rzez istnie–ącą drogę 
wewnętrzną graniczącą z terenem ob–ętym 
planem;  

"14)  zasady obsJugi terenów w zakresie 

infrastruktury technicznej:  

"a)  zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 

wodociągowe– ”rzebiega–ące– wzdJuw drogi 
”owiatowe–, ”o”rzez ”rzyJączenie indywidualne,  

"b)  do”uszcza się indywidualne zao”atrzenie 
w wodę ze studni,  

"c)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną z sieci 

ele—troenergetyczne– nis—iego lub `redniego 
na”ięcia;  

"d)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 

”rzebiega–ące– wzdJuw drogi ”owiatowe– ”o”rzez 
”rzyJączenie indywidualne,  

"e)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
—analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– wzdJuw 
drogi wewnętrzne– graniczącej z terenem 

ob–ętym ”lanem, ”o”rzez ”rzyJączenie 
indywidualne;  

"f)  od”rowadzenie wód o”adowych z terenów 
—omuni—ac–i ”o”rzez —analizac–ą deszczową do 
rowu, w kierunku zachodnim;  

"g)  sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne– 
nalewy ”rowadzić w granicach planu w s”osób 
nie ”owodu–ący ograniczeL 
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w zagos”odarowania terenu ”od fun—c–ę 
usJugową;  

"h)  od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych 
(związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
usJugową) w s”osób o—re`lony 
w obowiązu–ących w tym zakresie przepisach 

odrębnych, w dostosowaniu do rodzaju 

prowadzonej dziaJalno`ci;  

"i)  ogrzewanie budyn—ów indywidualne, w s”osób 
nie ”owodu–ący ”ogorszenia stanu `rodowis—a 
w rozumieniu prze”isów o ochronie 

`rodowis—a;  

"j)  gromadzenie i usuwanie od”adów na zasadach 
obowiązu–ących w gminie oraz zgodnie 

z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi, w dostosowaniu do rodzaju 

”rowadzone– dziaJalno`ciŁｬ  

"15. W ”rzy”ad—u lo—alizac–i fun—c–i o`wiatowe– 
ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu –a— dla terenów 
zabudowy związane– ze staJym lub czasowym 
pobytem dzieci i mJodziewyŁ  

"4Ł Na terenie źP obowiązu–ą nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania:  

"1) teren nalewy zagos”odarować –a—o ”ar— 
z mowliwo`cią realizac–i `ciewe— ”ieszych 
i miejsc zatrzymania;  

"2) nalewy ”ozostawić istnie–ącą zieleL wyso—ą 
z mowliwo`cią –e– ”rzystosowania dla celów 
nowej funkcji;  

"3) teren mowe zostać zagos”odarowany 
w ”owiązaniu z terenem usJug (U)Ł" 

4)  źaJączni— graficzny - rysunek planu nr 3 - do 

uchwaJy Nr Xł73ł2ŃŃ3 Rady Gminy 
w Ostrowie z dnia ńń li”ca 2ŃŃ3 rŁ zastę”u–e 
się zaJączni—iem Nr ń do ninie–sze– uchwaJyŁ 

§ 3. Ustala się 2Ń% staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związ—u z uchwaleniem zmiany 

planu. 

CźĘ_Ć III 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy OstrówŁ 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Gminy 

 

Zenon Potwora 
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