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7Ł  ”rzestrzegać ”rze”isy UchwaJy Rady Gminy 
w Padwi Narodowej w sprawie regulaminu utrzymania 

czysto`ci i ”orząd—u  
 

8Ł  Prowadzić wy—az umów zawartych 
z miesz—aLcami na odbiór nieczysto`ci cie—JychŁ  

 

9Ł  Odebranie nieczysto`ci cie—Jych musi 
nastą”ić w ”rzeciągu 2 dni od dnia zgJoszenia ”rzez 
usJugobiorcęŁ  

 

§ 3. Przedsiębiorca ubiega–ący się o uzyskanie 

zezwolenia na ”rowadzenie dziaJalno`ci w zakresie: 

1. Odbierania staJych od”adów —omunalnych od 
wJa`cicieliłuwyt—owni—ów nieruchomo`ci 
2. O”równiania zbiorni—ów bezod”Jywowych 
i trans”ortu nieczysto`ci cie—Jych winien zJowyć 
stosowny, ”rawidJowo wy”eJniony wniose— 
o uzys—anie wJa`ciwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych zaJączni—ów o—re`lonych 
w art. 8 ustawy z dnia ń3 wrze`nia ń996rŁ 
o utrzymaniu czysto`ci i ”orząd—u w gminach ( Dz.U. 

z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z ”óunŁ zmianŁ)  
 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Padew Narodowa.  

 

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

 

2Ł  ź dniem we–`cia w wycie ninie–sze– UchwaJy 
traci moc źarządzenie Nr ń4 Wó–ta Gminy Padew 
Narodowa z dnia 11.04.2006 r. w s”rawie o—re`lenia 
wymagaL –a—ie ”owinien s”eJniać ”rzedsiębiorca 
ubiega–ący się o zezwolenie na `wiadczenie usJug 
w za—resie odbierania od”adów —omunalnych od 
wJa`cicieli nieruchomo`ci z terenu gminy Padew 

Narodowa  

 

3Ł  Utrzymu–ą moc Śecyz–e ｦ Zezwolenia 

wydane na ”odstawie źarządzenia Nr ń4 Wó–ta Gminy 
Padew Narodowa z dnia 11. 04.2006 r. do dnia ich 

wyga`nięciaŁ  
 

 

Wice”rzewodnicząca Rady 

Gminy 

 

MaJgorzata Kucharczyk 
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UCHWAIA Nr XXXIłń76ł2ŃńŃ 

 RADY GMINY PRZEWORSK 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

ｭCmentarz w Rozborzuｬ 
 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy w Przeworsku uchwala, 

co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne  
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przeworsk uchwalonego 

UchwaJą Nr XVIIIł93ł2ŃŃ8 Rady Gminy w Przeworsku 

z dnia 7 listo”ada 2ŃŃ8 rŁ uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭCmentarz 
w Rozborzuｬ, zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy 
planem.  

 

2. Plan oznaczony granicami planu obejmuje 

obszar o ”owierzchni o—Ł ń2 ha, ”oJowony 
w mie–scowo`ci Rozbórz, w Gminie Przeworsk, 

zawarty ”omiędzy drogą ”owiatową, a terenami 

rolnymi.  

 

3. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  rysunek planu wykonany na mapie w skali 

ń:ńŃŃŃ, oznaczony –a—o źaJączni— Nr ń, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy,  

 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące źaJączni— nr 2Ł  
 

§ 2. 1. obszarze ”lanu wyznacza się tereny 
oznaczone symbolami:  

 

1)  ZC - teren cmentarza,  

 

2)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, w tym: MN1 ｦ MN4,  

 

3)  MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej i usJug,  
 

4)  U ｦ teren usJug,  
 

5)  U/MN ｦ teren usJug i zabudowy mieszkaniowej,  
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6)  P/U ｦ teren produkcji i usJug,  
 

7)  R ｦ tereny rolne, w tym: R1, R2,  

 

8)  ZI ｦ teren zieleni izolacyjnej,  

 

9)  ZD/R ｦ teren ogrodów dziaJ—owych i upraw 

rolnych,  

 

10)  KDL ｦ teren drogi publicznej, lokalnej,  

 

12)  KDD - tereny dróg ”ublicznych, do–azdowych, 
w tym: KDD1, KDD2,  

 

13)  KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym: 

KDW1 ｦ KDW5,  

 

14)  KX - tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, w tym: 

KX1 ｦ KX5,  

 

15)  KDW/KP ｦ teren drogi wewnętrzne– 
z parkingiem,  

 

16)  KP ｦ tereny ”ar—ingów i ”laców, w tym: KP1, 

KP2.  

 

2. Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć ninie–sze– 
uchwaJyŁ  
 

3. Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagos”odarowania o”isane 
w te—`cie ”lanu symbolami literowymi i cyfrowymi 

ma–ą odniesienie do terenów wyodrębnionych liniami 
rozgranicza–ącymi i oznaczonych tymi symbolami 

w czę`ci graficzne–, t–Ł rysun—u ”lanuŁ  
 

4. Rysune— ”lanu obowiązu–e w zakresie 

przedstawionych w nim oznaczeL stanowionych.  

 

5. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązu–ą 
w za—resie ”rze”isów, w oparciu o —tóre zostaJy 
o—re`lone lub zwiera–ą odniesienie do warun—ów 
wystę”u–ących w obszarze planu.  

 

§ 3. Jeweli w planie jest mowa o:  

 

ń) usJugach, w tym:  

 

a)  usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć realizac–ę usJug i obie—tów z nimi 

związanych, —tóre nie są —walifi—owane –a—o 
”rzedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub 
”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o,  

 

b)  usJugach o ograniczone– uciąwliwo`ci - nalewy 
”rzez to rozumieć realizac–ę usJug i obie—tów 
z nimi związanych, —tóre są —walifi—owane –a—o 
usJugi mogące ”otenc–alnie znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o,  

 

c)  usJugach uciąwliwych - nalewy ”rzez to rozumieć 
inwestyc–e dotyczące realizac–i usJug, —tóre są 
—walifi—owane –a—o mogące zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o,  

 

2) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zieleL nis—ą i wyso—ą u—sztaJtowaną –a—o zwarty 
zes”óJ nasadzeL o szero—o`ci min. 4m utworzony 

wzdJuw ciągów —omuni—acy–nych lub terenów 
uciąwliwych dla terenów sąsiednich,  
 

3) uciąwliwo`ci ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
wytwarzanie nie”rzy–emnych za”achów, dymów 
i o”arów, generowanie ”oziomu haJasu 
”rze—racza–ącego do”uszczalne natęwenie, 

gromadzenie nieczyszczonych `cie—ów i s—Jadowanie 
od”adów niezgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami,  
 

4) stronie frontowe– dziaJ—i - nalewy ”rzez to 
rozumieć czę`ć dziaJ—i, —tóra graniczy z dojazdem do 

terenu dziaJ—i i z —tóre– odbywa się gJówny w–azd na 
dziaJ—ęŁ  

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dla caJego terenu objętego ”lanemŁ  
 

§ 4. W granicach ”lanu obowiązu–ą strefy 
ochrony sanitarnej, oznaczone na rysunku planu 

w odlegJo`ci:  
 

1) 50 m od granicy z terenem cmentarza, 

w obrębie —tóre–:  
 

a)  za—azu–e się budowy studni lub indywidualnych 

istnie–ących u–ęć wody,  
 

b)  obowiązu–e zachowanie warun—ów zao”atrzenia 
w wodę, –a— o—re`lono w § 7 niniejszej 

uchwaJy,  
 

2) 150 m od granicy z terenem cmentarza, 

w obrębie —tóre–:  
 

a)  za—azu–e się budowy nowych studni 
i indywidualnych u–ęć wody,  

 

b)  obowiązu–e zachowanie warun—ów zao”atrzenia 
w wodę, –a— o—re`lono w § 7 niniejszej 

uchwaJy,  
 

c)  do”uszcza się zao”atrzenie w wodę 
z istnie–ących studni wyJącznie dla ”otrzeb 
gospodarczych.  

 

§ 5. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów ”oJowonych w granicach planu.  

 

ń) W granicach ”lanu za—azu–e się lo—alizowania 
obie—tów i w”rowadzania fun—c–i uwyt—owych 
”owodu–ących ”rze—roczenia do”uszczalnych 
”oziomów haJasu, o—re`lonych ”rze”isami ochrony 
`rodowis—a:  
 

1)  na terenie i na granicy z terenem oznaczonym 

symbolem MN –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej,  

 

2)  na terenach i na granicy z terenami 

oznaczonych symbolami: MN/U, U/MN, jak dla 

terenów zabudowy miesz—aniowo ｦ usJugowe–Ł  
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2. W granicach planu nie do”uszcza się 
lokalizacji:  

 

1)  elektrowni wiatrowych,  

 

2)  stac–i bazowych telefonii —omór—owe–Ł  
 

3. Na terenach ”oJowonych ”omiędzy 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami 

rozgranicza–ącymi tereny dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych do”uszcza się:  
 

a)  realizac–ę obie—tów maJe– archite—tury 
i o`wietlenia,  

 

b)  wykonanie miejsc postojowych,  

 

c)  usytuowanie reklam.  

 

4. Realizacja inwestycji przy ograniczeniu 

ewentualnych uciąwliwo`ci wywoJanych ich realizac–ą 
do granic terenów ”rzeznaczonych w planie na ten 

cel.  

 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy oraz zasady 
zagospodarowania terenu:  

 

1)  ”rzy realizac–i obie—tów handlowych 
i usJugowych, ”owierzchnia s”rzedawy nie 
wię—sza niw 2ŃŃ m2, a ”owierzchnia uwyt—owa 
usJug nie wię—sza niw 4ŃŃ m2 w jednym 

obiekcie,  

 

2)  wyso—o`ć obie—tów re—lamowych do 7 m 

n.p.t.,  

 

3)  wymagane zapewnienie miejsc postojowych 

w ilo`ci:  
 

-  min. 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,  

 

-  min. 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 3Ńm2 
”owierzchni uwyt—owe– ”ro–e—towanych usJug 
lub ”owierzchni s”rzedawy,  

 

-  min. 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 5Ńm2 
”owierzchni uwyt—owe– obie—tów 
produkcyjnych,  

 

4)  wy—onywanie elewac–i budyn—ów, ogrodzeL 
i obie—tów maJe– archite—tury ”rzy 
wy—orzystaniu tradycy–nych materiaJów 
budowlanych, np. drewna, ceramiki 

budowlanej, kamienia,  

 

5)  ”rzy realizac–i zabudowy wy—lucza się 
stosowanie:  

 

-  blachy na `cianach zewnętrznych i przy 

wy”eJnianiu ”rzęseJ w ogrodzeniach,  

 

-  blachy niemalowanej lub niepowlekanej na 

dachach,  

 

-  prefabry—owanych elementów betonowych 
”rzy wy”eJnianiu ”rzęseJ w ogrodzeniach,  

6)  sytuowanie nowych budyn—ów równolegle do 
przebiegu granicy z terenem sąsiadu–ącym 
alternatywnie równolegle do budyn—ów 
istnie–ących na terenie lub w sąsiedztwie dziaJ—i 
planowanej do zabudowy.  

 

6. Wymagane zachowanie warun—ów 
dotyczących nie”rze—raczalnych linii zabudowy:  
 

1)  wyznaczonych w odlegJo`ci:  
 

-  8 m licząc od —rawędzi –ezdni drogi ”ubliczne–, 
lokalnej,  

 

-  7m licząc od granicy z terenem drogi 

publicznej, dojazdowej,  

 

-  5m licząc od granicy z terenem drogi 

wewnętrzne–,  
 

2)  do”uszcza się —ore—tę nie”rze—raczalne– linii 
zabudowy oraz jej zmniejszenie o nie więce– 
niwń m, ”rzy zachowaniu ”ozostaJych ustaleL 
planu.  

 

7. Ustala się zasady ”odziaJu na dziaJ—i 
budowlane:  

 

1)  ”odziaJ na nowe dziaJ—i w s”osób oznaczony na 
rysunku planu oraz inny, pod warunkiem 

wyznaczenia przebiegu nowych granic 

nieruchomo`ci równolegle do istnie–ących 
”odziaJów nieruchomo`ci lub alternatywnie do:  

 

-  istnie–ące– zabudowy,  
 

-  linii rozgranicza–ących tereny dróg lub ciągów 
pieszo ｦ jezdnych,  

 

2)  do”uszcza się wydzielenie dziaJe— o pow. do 

0,5 ha dla potrzeb realizacji stacji 

transformatorowych oraz innych obie—tów 
i urządzeL związanych z realizac–ą 
infrastruktury technicznej, z dostosowaniem 

”rzebiegu nowych granic nieruchomo`ci do 
urządzeL z nimi zawiązanychŁ  
 

§ 6. Zasady zagospodarowania w zakresie 

komunikacji drogowej.  

 

1. Tereny ob–ęte granicami ”lanu są 
obsJugiwane u—Jadem —omuni—acy–nym o”artym 
o drogę ”ubliczną, gminną i drogę ”ubliczną, 
”owiatową, wJączoną ”oza granicami ”lanu do drogi 
krajowej nr 4.  

 

2. Śostę”no`ć terenów ob–ętych granicami 
planu z istnie–ących dróg ”ublicznych (KŚL, KŚŚń, 
KDD2), z dróg wewnętrznych (KŚW2, KŚW4) 
i z ciągów ”ieszo ｦ jezdnych (KX1, KX2, KX3) oraz 

z ”ro–e—towanych dróg wewnętrznych (KŚWń, KŚW3, 
KDW5, KDW/KP) i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych (KX4, 

KX5).  

 

3. W liniach rozgranicza–ących tereny 
—omuni—ac–i do”uszcza się:  
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1)  realizac–ę `ciewe— rowerowych,  
 

2)  przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

”oza terenem niezbędnym na ”as drogowy,  
 

3)  realizac–ę o`wietlenia i zagospodarowanie 

terenu zielenią oraz rowami ”rzydrownymiŁ  
 

4. Śo”uszcza się:  
 

1)  ”rze—sztaJcenie ”ro–e—towanych dróg 
wewnętrznych w drogi publiczne, dojazdowe, 

przy zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu,  
 

2)  ”rze—sztaJcenie ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

w drogi wewnętrzne, ”rzy zachowaniu 
”ozostaJych ustaleL ”lanu,  

 

3)  —ore—tę linii rozgranicza–ących tereny dróg 
”ublicznych lub wewnętrznych i ich 

”rzesunięcie na szero—o`ć do 4m, przy 

zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanuŁ  
 

§ 7. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej.  

 

1. Śo”uszcza się realizac–ę sieci infrastru—tury 
technicznej w caJym obszarze ob–ętym granicami 
planu.  

 

2. ObsJuga terenu ”rzy wy—orzystaniu 
istnie–ące– sieci infrastru—tury techniczne–, 
z mowliwo`cią –e– ”rzebudowy i rozbudowy.  

 

3. Zasady budowy, rozbudowy i przebudowy 

systemów infrastru—tury techniczne–:  
 

1)  przebieg nowych sieci infrastruktury 

techniczne– ”rowadzić w liniach 

rozgranicza–ących tereny dróg i ciągów ”ieszo ｦ 

–ezdnych, równolegle do ich ”rzebiegu lub 
wzdJuw granic nieruchomo`ci,  

 

2)  wJączenie do istnie–ące– sieci wodociągowe– 
o ”rze—ro–ach od Ø2Ń do Øń6Ń wraz 
z mowliwo`cią –e– rozbudowy,  

 

3)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do sieci 

kanalizacji zbiorczej o ”rze—ro–ach od Øń6Ń do 
Ø2ŃŃ, a do czasu –e– realizac–i `cie—i bytowe 
od”rowadzać do zbiorni—ów bezod”Jywowych,  

 

4)  zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– sieci gazowe– 
o ”rze—ro–ach od Ø2Ń do Ø65,  

 

5)  zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– 
sieci elektroenergetycznej 15 kV, poprzez 

rozbudowę te– sieci wraz z realizac–ą stac–i 
transformatorowe– oraz ”rzebudowę linii 
napowietrznych na kablowe,  

 

6)  realizacja sieci teletechnicznej wraz z budową 
sieci kablowej,  

 

7)  prowadzenie sieci `wiatJowodowych wraz 
z realizac–ą innych sieci infrastru—tury 
technicznej.  

4. Śo”uszcza się zmianę ”arametrów sieci 
istnie–ących i ”ro–e—towanych do 5Ń % warto`ci wywe– 
o—re`lonychŁ  
 

5. Zasady zaopatrzenia w cie”Jo:  
 

1)  ogrzewanie budynków rozwiązać 
indywidualnie,  

 

2)  przy zaopatrzeniu w cie”Jo wy—orzystywać 
uródJa ogrzewania —orzystne dla `rodowis—a,  

 

3)  do”uszcza się stosowanie dla ”otrzeb 
ogrzewania niekonwencjonalnych 

i odnawialnych uródeJ energii oraz instalac–ę 
urządzeL z nimi związanychŁ  

 

6. źasady usuwania od”adów:  
 

1)  od”ady staJe gromadzić w zbiornikach 

i wywozić w s”osób zgodny z zasadami 

obowiązu–ącymi na terenie gminy,  
 

2)  od”ady ”owsta–ące w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci gos”odarcze–, sele—c–onować, 
gromadzić i usuwać w s”osób zgodny 
z zasadami dotyczącymi gos”odar—i od”adami 
i obowiązu–ącymi na terenie gminy,  

 

3)  usytuowanie ”o–emni—ów na sele—tywną 
zbiór—ę od”adów w sąsiedztwie terenów 
—omuni—ac–i lub na terenie dziaJe— 
przeznaczonych do zabudowy.  

 

§ 8. Zasady zagospodarowania w zakresie 

`rodowis—a ”rzyrodniczegoŁ  
 

1. O”rowadzenie wód o”adowych z terenów 
dróg i innych terenów utwardzonych na tereny zieleni, 
do rowów ”rzydrownych lub do —analizac–i zbiorcze–Ł  
 

2. Śo”uszcza się realizac–ę zbiorni—ów wód 
otwartych, dla ”otrzeb retenc–onowania wód 
opadowych, w odlegJo`ci wię—sze– niw ń5Ń m od 
granicy z terenem cmentarza.  

 

§ 9. Zasady zagospodarowania terenu 

w za—resie `rodowis—a —ulturowego:  
 

1. Obe–mu–e się ochroną —onserwators—ą 
obiekty oznaczone na rysunku planu:  

 

1)  —a”licz—ę usytuowaną na terenie oznaczonym 
w planie symbolem U/MN,  

 

2)  budynki mieszkalne usytuowane na terenach 

oznaczonych w planie symbolami MN1, MN2.  

 

2. Śla ochrony tych obie—tów ustala się:  
 

1)  nakaz:  

 

-  zachowania obiektu z mowliwo`cią –ego 
przebudowy, rekonstrukcji wraz z mowliwo`cią 
zmiany lokalizacji,  
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2)  zakaz:  

 

-  przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 

obiektu w s”osób s”rzeczny z ustaleniami 

planu.  

 

3)  w odniesieniu do budyn—ów miesz—alnych 
do”uszcza się:  

 

-  zmianę s”osobu uwyt—owania budyn—ów 
mieszkalnych na obiekty gospodarcze,  

 

-  zmianę s”osobu uwyt—owania budyn—ów 
miesz—alnych na cele usJug, handlu, 
gastronomii, wraz z mowliwo`cią wy—orzystania 
”oddasza na cele uwyt—owe,  

 

-  ”rzebudowę, nadbudowę lub odbudowę 
budynku, w tym z mowliwo`cią –ego 
rekonstrukcji w nowej lokalizacji.  

 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe dla terenów wyznaczonych 

w planie.  

 

§ 10. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZC o powierzchni ok.0,77 ha 

na teren cmentarza, w tym:  

 

1)  groby ziemne, grobowce murowane, kaplice, 

katakumby, kolumbaria,  

 

2)  do”uszcza się uzu”eJnienie zabudowy terenu:  
 

-  —a”licą cmentarną,  
 

-  zapleczem administracyjnym i sanitarnym,  

 

-  obiektami gospodarczymi i usJugami 
związanymi z uwyt—owaniem cmentarza,  

 

-  obie—tami maJe– archite—tury, o`wietleniem, 
—omuni—ac–ą wewnętrzną oraz ogrodzeniem 
i miejscami postojowymi,  

 

3)  nie do”uszcza się realizac–i obie—tów 
tymczasowych.  

 

2. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego:  
 

1)  wyso—o`ć murowanych obie—tów grzebalnych 
do 4,5m,  

 

2)  wyso—o`ć —a”licy cmentarne– do ń5m, mierząc 
wyso—o`ć budyn—u od ”oziomu terenu do 
na–wywszego ”un—tu na obie—cie, t–Ł 
za—oLczenia —rzywa,  

 

3)  ogrodzenie terenu cmentarza murowane, 

w formie awurowe– lub ”eJne–Ł  
 

3. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
cmentarza:  

 

1)  dojazd z drogi wewnętrzne– z parkingiem 

obsJugu–ącym teren cmentarza oraz z ciągu ”ieszo ｦ 

jezdnego,  

 

3)  do—onać nasadzeL zieleni wzdJuw granic 
z terenem sąsiadu–ących dróg i alei cmentarnych,  

 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 2Ń% ”owierzchni terenu w konturze 

oznaczonym symbolem ZC,  

 

2)  do”uszcza się ”obór wody ze studni 
wierconych dla potrzeb gospodarczych 

związanych z utrzymaniem cmentarza.  

 

§ 11. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: MN1 o powierzchni ok. 

0,57 ha, MN2 o powierzchni ok. 1,35 ha, MN3 

o powierzchni ok. 1,36 ha, MN4 o powierzchni ok. 

0,60 ha na tereny zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej.  

 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej:  

 

1)  do”uszcza się realizac–ę:  
 

-  usJug nieuciąwliwych, o —tórych mowa 
w § 3 pkt1,  

 

-  ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

-  obie—tów gos”odarczych, wiat, mie–sc 
postojowych oraz maJe– archite—tury,  

 

-  zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej na terenach oznaczonych 

symbolami MN1, MN2, MN3.  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego ochrony `rodowis—a i przyrody:  

 

1)  do–azd do nieruchomo`ci z dróg publicznych, 

z dróg wewnętrznych lub z ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych,  

 

2)  wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych do II 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

uwyt—owe,  
 

3)  wyso—o`ć budyn—ów gos”odarczych 
i garawowych ｦ I kondygnacja nadziemna,  

 

4)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o spadkach od 28o do 45o,  

 

5)  do”uszcza się budowę obie—tów ”rzy granicy 
lub w zbliweniu do granicy na odlegJo`ć ń,5m 
na terenach oznaczonych symbolami MN1, 

MN2, MN3,  

 

6)  —olorysty—a zes”oJów zabudowy miesz—alne– 
i gospodarczej jednolita dla caJego zes”oJu,  
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7)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 25% ”owierzchni terenu dziaJ—i 
przeznaczonej do zabudowy.  

 

4. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, zagos”odarowania terenu:  
 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

dziaJ—i - 60%,  

 

2)  minimalna szero—o`ć nowe– dziaJ—i od strony 
frontowej -10 m,  

 

3)  minimalna ”owierzchnia nowe– dziaJ—i - 

0,05 ha.  

 

§ 12. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem: MN/U o powierzchni 

ok. 0,26 ha na teren zabudowy mieszkaniowej i usJugŁ  
 

2. Na terenie oznaczonym symbolem MN/U:  

 

1)  realizować zabudowę miesz—aniową, 
–ednorodzinną z czę`cią usJugową wbudowaną 
w —ubaturę budyn—u miesz—alnego,  

 

2)  do”uszcza się realizac–ę:  
 

-  zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej,  

 

-  garawy i budyn—ów gos”odarczych, ”ar—ingów 
lub miejsc postojowych,  

 

-  usJug, handlu i gastronomii,  

 

-  ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

3)  nie do”uszcza się realizac–i:  
 

-  usJug uciąwliwych, o —tórych mowa w § 3 pkt1,  

 

-  obie—tów tymczasowych.  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego:  
 

1)  do–azd do nieruchomo`ci z drogi publicznej lub 

z drogi wewnętrzne–,  
 

2)  wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych do II 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

uwyt—owe, z dachem dwuspadowym lub 

wielospadowym,  

 

3)  wyso—o`ć budyn—ów gos”odarczych 
i garawowych ｦ I kondygnacja nadziemna,  

 

4)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o spadkach od 28o do 45o,  

 

5)  —olorysty—a zes”oJów zabudowy usJugowe–, 
miesz—alne–, garawowe– i gospodarczej jednolita 

dla zes”oJu zabudowy, realizowane– na –edne– 
dziaJce,  

 

6)  w sąsiedztwie mie–sc ”osto–owych i ”ar—ingów 
wy—onać nasadzenia zieleniŁ  

 

7)  do”uszcza się realizac–ę zabudowy ”rzy granicy 
z terenem dziaJ—i sąsiadu–ące–,  

 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 25% ”owierzchni terenu dziaJ—i 
przeznaczonej do zabudowy.  

 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, zagos”odarowania terenu:  
 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

dziaJ—i ｦ 60%,  

 

2)  ”odziaJ terenu na dziaJ—i ”rzy zachowaniu 
minimalne– szero—o`ci ń8m od strony elewac–i 
frontowej i minimalne– ”owierzchni dziaJ—i 
0,05 ha.  

 

§ 13. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem U o powierzchni ok. 0,15 ha 

na teren usJugŁ  
 

2. Na terenie oznaczonym symbolem U:  

 

1)  do”uszcza się realizac–ę:  
 

-  obie—tów handlu, rzemiosJa, innych usJug 
publicznych,  

 

-  budyn—ów gos”odarczych i magazynowych,  

 

-  obie—tów maJe– archite—tury,  
 

2)  nie do”uszcza się realizac–i obie—tów:  
 

-  mieszkalnych,  

 

-  gastronomicznych,  

 

-  związanych z ”rodu—c–ą, s”rzedawą lub 
”rzechowywaniem wywno`ciŁ  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  dojazd z drogi wewnętrzne– lub z drogi 

wewnętrzne– z ”ar—ingiem obsJugu–ącym teren 
usJug,  

 

2)  do”uszcza się realizac–ę zabudowy ”rzy granicy 
z terenem sąsiadu–ące– nieruchomo`ci, ”rzy 
zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy 

ustalonych w planie,  

 

3)  ”rzy realizac–i zabudowy zachować:  
 

-  wyso—o`ć budyn—ów do II —ondygnac–i 
nadziemnych, w tym z dopuszczeniem 

wy—orzystania ”oddasza na cele uwyt—owe,  
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-  s”ad—i dachów dwus”adowych lub 
wielospadowych od 28o do 45o,  

 

4)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 8% ”owierzchni terenu dziaJ—iŁ  
 

4. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

dziaJ—i ｦ 80%,  

 

2)  szero—o`ć dziaJ—i od strony drogi wewnętrzne– 
nie mnie–sza niw ń2mŁ  
 

§ 14. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem U/MN o powierzchni ok. 

0,14 ha na teren usJug i zabudowy mieszkaniowej.  

 

2. Na terenie oznaczonym symbolem U/MN:  

 

1)  do”uszcza się:  
 

-  budowę obie—tów usJug handlu, rzemiosJa, 
zdrowia, kultury, gastronomii i innych usJug 
publicznych,  

 

-  realizac–ę fun—c–i miesz—alne– we ws”ólne– 
kubaturze z obie—tem usJugowym, w tym na 

”oddaszu uwyt—owym,  
 

-  uzu”eJnienie zagos”odarowania terenu 
garawami, budyn—ami gos”odarczymi, 
magazynowymi, maJą archite—turą, 
o`wietleniem, —omuni—ac–ą wewnętrzną, 
miejscami postojowymi,  

 

2)  nie do”uszcza się realizac–i:  
 

-  usJug uciąwliwych, o —tórych mowa 
w § 3 ust.1,  

 

-  obie—tów tymczasowychŁ  
 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego:  

 

1)  dojazd z drogi publicznej, z terenu parkingu 

i z ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

2)  do”uszcza się usytuowanie budyn—ów 
w granicach dziaJe— ”rzy zachowaniu 
nie”rze—raczalne– linii zabudowy o—re`lone– 
w planie,  

 

3)  przy realizacji zabudowy zachować warun—i:  
 

-  wyso—o`ć budyn—ów do II —ondygnac–i 
nadziemnych,  

 

-  dachy dwuspadowe lub wielospadowe 

o spadkach od 28o do 45o,  

 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 
naturalnego i kulturowego:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 8% ”owierzchni terenu dziaJ—i ”oJowone– 
w konturze oznaczonym symbolem U/MN.  

 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy, zagospodarowania terenu:  

 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 

dziaJe— ｦ 80%,  

 

2)  minimalna powierzchnia nowe– dziaJ—i 
budowlanej 0,01 ha.  

 

§ 15. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem P/U o powierzchni 

ok. 0,22 ha na teren produkcji i usJugŁ  
 

2. Na terenie oznaczonym symbolem P/U:  

 

1)  do”uszcza się realizac–ę:  
 

-  rzemiosJa i usJug uciąwliwych,  
 

-  obie—tów handlowych związanych 
z ”rowadzoną ”rodu—c–ą lub uwyt—owaniem 
terenu cmentarza,  

 

-  obie—tów administracy–nych, usJug 
pogrzebowych,  

 

-  budyn—ów gos”odarczych i magazynowych,  

 

-  —omuni—ac–i wewnętrzne– i ”ar—ingów,  
 

2)  nie do”uszcza się:  
 

-  zabudowy mieszkaniowej, gastronomii,  

 

--  ”rodu—c–i wywno`ci i usJug związanych 
z ”rzechowywaniem wywno`ciŁ  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego:  
 

1)  dojazd z drogi wewnętrzne– z parkingiem,  

 

2)  przy realizac–i zabudowy zachować warun—i:  
 

-  wyso—o`ć budyn—ów do II —ondygnac–i 
nadziemnych, w tym z dopuszczeniem 

wy—orzystania ”oddasza na cele uwyt—owe,  
 

-  dachy strome o spadkach od 22o do 45o lub 

stropodachy.  

 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 

i przyrody:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw ńŃ% ”owierzchni terenu dziaJ—i,  
 

2)  wzdJuw granicy z terenem cmentarza wy—onać 
nasadzenia zieleni izolacy–ne– lub wy—onać 
ogrodzenie ”eJne o wyso—o`ci minŁ ń,6mŁ  
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5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, zagos”odarowania terenu:  
 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu ｦ 

70%,  

 

2)  ”owierzchnia nowe– dziaJ—i nie mnie–sza niw 
0,02ha.  

 

§ 16. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami: R1 o powierzchni 

ok. 1,72 ha, R2 o powierzchni ok. 2,32 ha na tereny 

rolne.  

 

2. W graniach terenów oznaczonych symbolem 
R:  

 

1)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL 
związanych z realizac–ą infrastru—tury 
technicznej,  

 

2)  nie do”uszcza się realizac–i:  
 

-  zabudowy mieszkaniowej w zabudowie 

zagrodowej,  

 

-  gospodarstw hodowlanych,  

 

-  studni i innych indywidualnych u–ęć wody 
pitnej.  

 

§ 17. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZI o powierzchni ok. 0,06 ha 

na teren zieleni izolacyjnej.  

 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu:  
 

1)  nie do”uszcza się:  
 

-  sytuowania obie—tów tymczasowych,  
 

-  od”rowadzania `cie—ów,  
 

2)  do”uszcza się ”rzebieg sieci infrastru—tury 
technicznej,  

 

3)  ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
8Ń% ”owierzchni terenu dziaJ—iŁ  
 

§ 18. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZD/R o powierzchni 

ok. 0,73 ha na teren ogrodów dziaJ—owych i upraw 

rolnych.  

 

2. Na terenie oznaczonym symbolem ZD/R 

do”uszcza się:  
 

1)  ciągi ”iesze i rowerowe,  

 

2)  usytuowanie obie—tów re—reacy–nych oraz maJe– 
architektury.  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametry i ws—auni—i 
zagospodarowania terenu:  

 

 

1)  za—azu–e się realizac–i:  
 

-  zbiorni—ów bezod”Jywowych,  
 

-  indywidualnych oczyszczalni `cie—ów,  
 

2)  ”rzy ”odziale terenu na dziaJ—i zachować minŁ 
”owierzchnię terenu nowe– dziaJ—i –a—o 
0,015 ha,  

 

4. źasady ochrony `rodowis—a:  
 

a)  wymagane zachowanie terenów biologicznie 
czynnych o ”owierzchni stanowiące– min. 80% 

”owierzchni terenu dziaJ—i,  
 

b)  za—az od”rowadzenia `cie—ów bytowych do 
gruntu.  

 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, zagos”odarowania terenu:  
 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy terenu ｦ 

10%,  

 

2)  powierzchnia nowej dziaJ—i nie mnie–sza niw 
0,02ha.  

 

§ 19. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem KDW/KP o powierzchni 

o—ŁŃ,22 ha na teren drogi wewnętrzne– z parkingiem.  

 

2. Na terenie oznaczonym symbolem KDW/KP:  

 

1)  do”uszcza się realizac–ę:  
 

-  przystanku autobusowego,  

 

-  maJe– archite—tury, sto–a—ów na rowery, 
o`wietlenia,  

 

-  teren nieutwardzony zagos”odarować –a—o 
tereny zieleni,  

 

2)  nie do”uszcza się realizac–i obie—tów 
tymczasowych.  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego oraz ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  dojazd z drogi publicznej,  

 

2)  teren w sąsiedztwie mie–sc ”osto–owych 
i ”ar—ingów zagos”odarować nasadzeniami 
zieleni.  

 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 5% ”owierzchni terenu ”oJowonego 
w konturze oznaczonym symbolem KDW/KP.  

 

5. Ustala się ”arametry zagos”odarowania 
terenu:  
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1)  szero—o`ć ”asa –ezdnego drogi wewnętrzne– nie 
mnie–sza niw 5m,  

 

2)  mie–sca ”ar—ingowe wyznaczyć wzdJuw granicy 

z terenem cmentarza oraz w sąsiedztwie terenu 
usJugŁ  

 

6. Śo”uszcza się wydzielenie terenu drogi 
wewnętrzne–, ”rzy zachowaniu ”arametrów 
o—re`lonych w ”lanie dla dróg wewnętrznychŁ  

 

§ 20. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolami KP1 o powierzchni 

ok. 0,04 ha, KP2 o powierzchni ok. 0,03 ha na tereny 

”ar—ingów i ”lacówŁ  
 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu:  
 

1)  teren zagos”odarować na mie–sca ”osto–owe, 
place manewrowe,  

 

2)  uzu”eJnienie zagos”odarowania terenu 
przystankiem, obie—tami maJe– archite—tury, 
zielenią,  

 

3)  do”uszcza się zabudowę obie—tem administrac–i 
i za”lecza sanitarnego oraz usJug 
komunikacyjnych i handlu.  

 

3. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego:  
 

1)  dojazd z drogi publicznej, dojazdowej oraz 

z ciągu ”ieszo ｦ jezdnego,  

 

2)  wyso—o`ć obie—tów do I kondygnacji 

nadziemnej, dachy strome o —ącie nachylenia 
”oJaci dachowych, nie mnie–szym niw 28° i nie 

wię—szym niw 45° lub stro”odachyŁ  
 

4. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a 
i przyrody:  

 

1)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 5% ”owierzchni terenu ”oJowonego 
w konturze oznaczonym symbolem KP,  

 

5. Ustala się ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, zagos”odarowania terenu:  
 

1)  powierzchnia zabudowy do ok.10% 

powierzchni terenu oznaczonego symbolem KP,  

 

2)  do”uszcza się:  
 

-  usytuowanie obie—tów ”rzy granicy 
nieruchomo`ci ”rzy zachowaniu ”ozostaJych 
ustaleL ”lanu,  

 

-  wydzielenie dziaJ—i na ”owię—szenie terenu 
sąsiadu–ących dróg lub ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych, ”rzy zachowaniu warun—ów 
o—re`lonych w § 5 ust.6.  

 

§ 21. 1. Ustalenia dla terenów —omuni—ac–i 
drogowej:  

 

1)  teren oznaczony symbolem KDL teren 

oznaczony symbolem KDL o powierzchni 

w granicach ”lanu o—Ł Ń,27 ha, ”rzeznacza się 
na teren drogi publicznej, lokalnej,  

 

2)  szero—o`ć drogi KŚL w liniach 

rozgranicza–ących minŁ ń2,Ń m, w tym min.:  

 

-  dwa pasy jezdne o szero—o`ci od 2,5m do 
3,5m,  

 

-  chodnik min. jednostronny o szero—o`ci od 
ń,5m lub –ednostronna `ciew—a ”ieszo ｦ 

rowerowa o szero—o`ci od 2,5m,  

 

3)  tereny oznaczone symbolami: KDD1 

o powierzchni ok. 0,23 ha, KDD2 

o ”owierzchni o—Ł Ń,4ń ha ”rzeznacza się na 
tereny dróg ”ublicznych, do–azdowych,  

 

4)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących drogi 
oznaczonej symbolem KDD ｦ od min. 10,0 m, 

w tym:  

 

-  dwa pasy drogowe o szero—o`ci minŁ 2,5m,  
 

-  chodnik jednostronny o szero—o`ci minŁ ń,5m 
alternatywnie do”uszcza się ”rze”rowadzenie 
–ednostronnie `ciew—i ”ieszo ｦ rowerowej, 

o szero—o`ci 2,5m oraz uzu”eJnienie 
zagos”odarowania zielenią i rowami 

przydrownymi,  
 

5)  tereny oznaczone symbolami: KDW1 

o powierzchni ok. 0,05 ha, KDW2 

o powierzchni ok. 0,08 ha, KDW3 

o powierzchni ok. 0,05 ha, KDW4 

o powierzchni ok. 0,17 ha, KDW5 

o ”owierzchni o—Ł Ń,Ń6 ha ”rzeznacza się na 
tereny dróg wewnętrznych,  

 

-  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących drogi 
oznaczonej symbolem KDW od min. 5,0 m do 

6,0m,  

 

6)  tereny oznaczone symbolami: KX1 

o powierzchni ok. 0,04 ha, KX2 o powierzchni 

ok. 0,02 ha, KX3 o powierzchni ok. 0,02 ha, 

KX4 o powierzchni ok. 0,14 ha, KX5 

o powierzchni o—Ł Ń,Ń9 ha ”rzeznacza się na 
tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, w tym:  

 

--  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących od minŁ 
4,5 m do 5,0 m z dopuszczeniem poszerzenia 

do szero—o`ci 6,Ń m i za—oLczenia ”lacem 
manewrowym,  

 

--  do”uszcza się wy—orzystanie ciągu ”ieszo ｦ 

–ezdnego –a—o do–azdu do ”ólŁ  
 

RozdziaJ IV 

Prze”isy koLcowe  
 

§ 22. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób 
zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenów 
w granicach planu.  

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 37  - 2904 -  Poz. 867 

§ 23. W związ—u z uchwaleniem Miejscowego 

Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭCmentarz 
w Rozborzuｬ ustala się staw—ę sJuwącą naliczeniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w wyso—o`ci:  
 

1)  ńŃ % dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami MN, MN/U, P/U,  

 

2)  2% dla terenu oznaczonego w planie 

symbolami U U/MN,  

 

3)  ń% dla ”ozostaJych terenów ob–ętych 
granicami planu.  

 

§ 24. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Przewors—Ł  

 

§ 25. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY GMINY 

 

MieczysJaw BocheLski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 37  - 2905 -  Poz. 867 

 
 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 37  - 2906 -  Poz. 868 

źaJączni— Nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIłń76ł2ŃńŃ 

Rady Gminy w Przeworsku 

z dnia 29 marca 2010 r. 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TśCHNICźNśJ NALśvĄCŹCH ŚO źAŚAK GMINŹ 
 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 

w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭCmentarz w Rozborzuｬ, Rada Gminy 
w Przewors—u stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 
 

1)  rozbudowa i budowa dróg ”ublicznych, 
dojazdowych,  

 

2)  rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych,  

 

3)  budowa i ”rzebudowa ”ar—ingów,  
 

4)  udziaJ w budowie parkingu przy terenie 

cmentarza,  

 

5)  udziaJ w budowie ciągów ”ieszo ｦ jezdnych,  

 

6)  rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowe– 
dla ”otrzeb ”lanowane– zabudowy oraz o`wietlenia 
terenu,  

 

7)  budowa `ciew—i rowerowe–Ł  
 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu ”ublicznego 
z za—resu infrastru—tury techniczne– realizowane będą 
ze `rod—ów wJasnych gminy oraz ze `rod—ów 
pomocowych, zgodnie z ”lanem wydat—ów 
inwestycy–nych ”rzy–ętych w planie wieloletnim 

i o—re`lanym corocznie w uchwale budwetowe– Gminy 
Przeworsk. 
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OBWIESZCZENIE Nr 1/2010 

 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE 

z dnia 10 maja 2010 r. 

 

w s”rawie wykazu osób ”rawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nie”osiadających osobowo`ci ”rawnej, którym umorzono zalegJo`ci ”odatkowe, odsetki 
za zwJokę lub o”Jaty ”rolongacyjne w kwocie ”rzewywszającej 5ŁŃŃŃ zJ 

 

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 

oraz § 3 roz”orządzenia Ministra Finansów z dnia 

2 lutego 2010 r. w s”rawie wy—azu osób ”rawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nie”osiada–ących osobowo`ci ”rawne–, —tórym 
umorzono zalegJo`ci ”odat—owe, odset—i za zwJo—ę lub 
o”Jaty ”rolongacy–ne w —wocie ”rzewywsza–ące– 
5.000 zJ (ŚzŁ UŁ Nr 22, ”ozŁ ńń2) ogJasza się wy—az 
osób ”rawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacy–nych nie”osiada–ących osobowo`ci 

”rawne–, —tórym umorzono zalegJo`ci ”odat—owe, 
odset—i za zwJo—ę lub o”Jaty ”rolongacy–ne w kwocie 

”rzewywsza–ące– 5ŁŃŃŃ zJ w okresie od dnia 

01 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r., 

stanowiący zaJączni— do obwieszczeniaŁ 
 

 

p.o. DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ 

w Rzeszowie 

 

WiesJaw Ku`nierz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


