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źaJączni— Nr 4 do uchwaJy Nr XXXIXł255ł2009 

 Rady Gminy Nowy vmigród z dnia 29grudnia 2009  
 

 

Plan przychodów i wydatków  
Funduszu Ochrony _rodowiska i Gospodarki WodnejŁ 

 

 

RozdziaJ 9ŃŃńń - Fundusz Ochrony _rodowiska i Gospodarki Wodnej  
 

 

- stan `rod—ów obrotowych na ”oczątek okresu sprawozdawczego 

 

- w”Jywy z tytuJ o”Jat za —orzystanie ze `rodowis—a  
 

suma bilansowa 

 

250,- 

 

4.800,- 

 

5.050,- 

 

 

- wydatki ｦ realizac–a zadaL związanych z gos”odar—ą od”adami 
 

- stan `rod—ów obrotowych na —oniec o—resu s”rawozdawczego 

 

suma bilansowa 

 

4.900,- 

 

150,- 

 

5.050,- 
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UCHWAIA Nr XLVIł343łńŃ 

 RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 20 lipca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2009 

terenu poJowonego w Woli Ocieckiej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (ŚzŁUŁ 
Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Ostrów uchwalonego uchwaJą 
Nr XVIIIł85ł2000 Rady Gminy Ostrów z dnia 

19 kwietnia 2000 r. z ”óunie–szymi zmianami); Rada 

Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje: 
 

CźĘ_Ć I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. 1Ł  Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2009, zwany 

dalej planem. 

 

2.  Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
2,88ha, ”oJowony ”o ”óJnocne– stronie drogi 
wo–ewódz—ie– relac–i Tuszyma - Ropczyce - Wi`niowa, 
przy stacji uzdatniania wody w Woli Ocieckiej, 

w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

 

§ 2. 1Ł  źaJączni—iem nr 1 do ninie–sze– uchwaJy 
jest rysunek planu, wykonany na mapie zasadniczej 

w skali 1:1000. 

 

2.  Rysunek planu stanowi integralną czę`ć 
uchwaJyŁ 

 

§ 3. W granicach ”lanu wyznacza się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami: 

 

1)  U/P - zabudowa usJugowa i produkcyjna, 

 

2)  U - zabudowa usJugowa, 
 

3)  MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

z do”uszczeniem fun—c–i usJugowe–, 
 

4)  W - infrastru—tura techniczna wodociągowa, 
 

5)  KDW ｦ drogi wewnętrzne, 
 

6)  ZP - zieleL urządzonaŁ 
 

§ 4. 1.  Przy zagospodarowaniu obszaru 

ob–ętego ”lanem nalewy uwzględnić: 
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1)  ”rzebiegi istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci 
lo—alizowanych obie—tów od tych sieci 
i urządzeL, a w ”rzy”ad—u wystę”u–ących 
—oliz–i, zachowanie warun—ów realizac–i 
inwestyc–i o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi 
lub zmianę ich trasy w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania terenu; 

 

2)  ”oJowenie czę`ci terenu w Mielecko-

Kolbuszowsko - GJogows—im Obszarze 
Chronionego Kra–obrazu (dla —tórego 
obowiązu–e roz”orządzenie Wo–ewody 
Podkarpackiego Nr 79/05 z dnia 

31 ”audziernika 2005 r. z ”Ł zmŁ), na —tórym 
za—azu–e się trwaJego znie—sztaJcenia rzeuby 
terenu i zmian stosun—ów wodnych; 

 

3)  ”oJowenie w granicach GJównego źbiorni—a 
Wód Podziemnych Nr 425 oraz w sąsiedztwie 
u–ęć wody z dwóch studni gJębinowych, 
poprzez zakaz lo—alizowania ”rzedsięwzięć, 
—tóre są zaliczone do mogących zawsze 
i ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o oraz ”rzedsięwzięć, —tóre mogą 
istotnie w”Jynąć na stan i –a—o`ć wód 
”odziemnych, za wy–ąt—iem sieci infrastru—tury 
technicznej i z zastrzeweniem §7 ustŁ 1 

pkt 3 oraz §9 ustŁ1Ł 
 

2Ł  Śo”uszcza się lo—alizowanie sieci 
infrastru—tury techniczne–, nie związanych z obsJugą 
terenów ob–ętych ”lanem, ”od warun—iem, we nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania tych 
terenów zgodnie z przeznaczeniem o—re`lonym 
w planie. 

 

§ 5. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem 
ustanawia sie sterfę ochrony —onserwators—ie– - 

e—s”ozyc–i zabyt—owego zaJowenia dwors—iego w Woli 

Ocieckiej. 

 

§ 6. źasady obsJugi terenów w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1)  zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 

wodociągowe– Ø 110 lub Ø 160 
”rzebiega–ących w granicach planu, poprzez 

”rzyJączenia indywidualne, 
 

2)  zaopatrzenie w energię ele—tryczną z sieci 

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

 

3)  na terenach U i U/P dopuszcza się lo—alizac–ę 
stacji transformatorowej, 

 

4)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym 

niw Ø 200, a do czasu budowy sieci dopuszcza 

się uwyt—owanie istnie–ących budyn—ów 
z od”rowadzeniem `cie—ów do 
bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci 
cie—Je, 

 

5)  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 

”rowadzone– dziaJalno`ci, 
 

6)  od”rowadzenie wód o”adowych z ”laców 
utwardzonych i dróg, ”o ”odczyszczeniu, siecią 
kanalizacji deszczowej do rowu w kierunku 

”oJudniowym lub ”oJudniowo-zachodnim 

a nastę”nie do ”oto—u Tuszym—a lub innego 
odbiornika, 

 

7)  sieci i ”rzyJącza infrastru—tury technicznej 

nalewy ”rowadzić w granicach planu w s”osób 
dowolny, lecz nie ”owodu–ący ograniczeL 
w zagos”odarowaniu terenu ”od o—re`loną 
fun—c–ę, 

 

8)  ogrzewanie budyn—ów indywidualne, w s”osób 
nie ”ogarsza–ący stanu `rodowis—a 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowis—a, 
 

9)  gromadzenie i usuwanie od”adów na zasadach 
obowiązu–ących w gminie. 

 

CźĘ_Ć II 
PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 7. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/P, o ”owierzchni o—oJo 0,75 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową oraz 
produ—cy–ną: 
 

1)  nie do”uszcza się lo—alizowania s—Jadów, 
 

2)  nie do”uszcza się lo—alizowania magazynów nie 
związanych z ”rowadzoną na terenie fun—c–ą 
usJugową lub ”rodu—cy–ną, 

 

3)  do”uszcza się rozbudowę istnie–ącego za—Jadu 
produkcyjnego w ramach prowadzonej 

dziaJalno`ciŁ 
 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1)  w granicach terenu UłP wyznacza się teren ŻźP] 
ｦ zieleni urządzone– o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 2,0m, 

 

2)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 40% 
”owierzchni dziaJ—i, 

 

3)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 25% ”owierzchni dziaJ—i, 
 

4)  budyn—i nalewy lo—alizować z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na 

rysunku planu, 

 

5)  do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie 
dziaJ—i na terenie UłP z terenami graniczącymi 
z ”lanem od strony ”óJnocne–, 
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6)  teren wzdJuw ”oJudniowych granic 
nieruchomo`ci nalewy zagos”odarować –a—o ”as 
zieleni zimozielonej o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 2,0 m 

 

7)  zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

a)  do”uszcza się wydzielenie z terenu U/P nie 

więce– niw 2 dziaJe— budowlanych, 
 

b)  ”owierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw 0,15 ha, 
 

c)  linie ”odziaJu nalewy ”rowadzić w u—Jadzie 
”rosto”adJym do granic ”lanu lub równolegJym 
do istnie–ących granic geodezy–nych, 

 

d)  do”uszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
o szero—o`ci dostosowane– do ”rowadzone– 
dziaJalno`ci, 

 

e)  do”uszcza się wydzielenie ”od stac–ę 
transformatorowąŁ 

 

8)  cechy budyn—ów: 
 

a)  wyso—o`ć do —alenicy dachu nie wię—sza niw 
7,0 m, 

 

b)  dachy o schemacie dwuspadowym 

i symetrycznych s”ad—ach ”oJaci o —ącie 
nachylenia od 200do 300, 

 

c)  —olorysty—a `cian w odcieniach bewu lub brązu 
(nie wlicza–ąc detalu archite—tonicznego), 

 

d)  wy—oLczenie `cian tyn—iem lub o—Jadzinami 
o wysokich walorach estetycznych, 

 

e)  dachy wy—oLczone blachą dachów—o”odobną 
w kolorze ciemnoszarym lub czarnym, 

 

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

 

a)  1 miejsce postojowe na 30 m2powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

b)  1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych. 

 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu: 

 

1)  z drogi wo–ewódz—ie– ”o”rzez istnie–ące drogi 
wewnętrzne KŚW, 

 

2)  do”uszcza się obsJugę —omuni—acy–ną dziaJe— 
”o”rzez drogi wewnętrzne wydzielone na 
terenie U2. 

 

§ 8. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U1, o ”owierzchni o—oJo 0,14 ha 

”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową, w tym 

handlu. 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

 

1)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 15% 
”owierzchni dziaJ—i, 

 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
 

3)  teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną, 

 

4)  budyne— nalewy lo—alizować z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na 

rysunku planu, 

 

5)  nalewy lo—alizować –eden budyne— usJugowy 
o nastę”u–ących cechach zabudowy: 

 

a)  wyso—o`ć do —alenicy dachu nie wię—sza niw 
7,0 m, 

 

b)  dach o schemacie dwuspadowym 

i symetrycznych s”ad—ach ”oJaci, o —ącie 
nachylenia od 300do 350, 

 

c)  —olorysty—a `cian w odcieniach bewu lub brązu 
(nie wlicza–ąc detalu archite—tonicznego), 

 

d)  wy—oLczenie `cian tyn—iem lub o—Jadzinami 
o wysokich walorach estetycznych (np. 

ceramiczne, kamienne), 

 

e)  dach wy—oLczony blachą dachów—o”odobną 
w kolorze ciemnoszarym lub czarnym. 

 

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

 

a)  1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

b)  1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych. 

 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

wo–ewódz—ie– ”o”rzez drogę KŚW1Ł 
 

§ 9. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem U2, o ”owierzchni o—oJo 0,83 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę usJugową, w tym 

handlu: 

 

-  do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ące– stac–i 
paliw w celu –e– dostosowania do wymogów 
związanych z ochroną `rodowis—a, w tym 

gruntowo-wodnego. 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 20% 
”owierzchni dziaJ—i, 

 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 30% ”owierzchni dziaJ—i, 
 

3)  budyn—i nalewy lo—alizować z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na 

rysunku planu, 
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4)  zasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

a)  do”uszcza się wydzielenie z terenu U2 

nie więce– niw 3 dziaJe— budowlanych, 
 

b)  linie ”odziaJu nalewy ”rowadzić ”rosto”adle do 
linii rozgranicza–ących dróg lub równolegle do 
istnie–ących ”odziaJów geodezy–nych, 

 

c)  powierzchnia dziaJ—i nie mnie–sza niw 0,08 haŁ 
 

5)  cechy budyn—ów: 
 

a)  budynki o bo—u nie dJuwszym niw 20,0 m, 
 

b)  wyso—o`ć do —alenicy dachu nie wię—sza niw 
7,0 m, 

 

c)  dachy o schemacie dwuspadowym, 

symetrycznych s”ad—ach ”oJaci o —ącie 
nachylenia od 200do 300, 

 

d)  —olorysty—a `cian w odcieniach bewu lub brązu 
(nie wlicza–ąc detalu archite—tonicznego), 

 

e)  wy—oLczenie `cian tyn—iem lub o—Jadzinami 
o wysokich walorach estetycznych (np. 

ceramiczne, kamienne), 

 

f)  dachy wy—oLczone blachą dachów—o”odobną 
w kolorze ciemnoszarym lub czarnym. 

 

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

 

a)  1 miejsce postojowe na 30 m2powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

b)  1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych. 

 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

wo–ewódz—ie– - bezpo`rednia istnie–ącymi z–azdami lub 
”o`rednia ”o”rzez drogi KŚWŁ 

 

§ 10. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem MN/U, o ”owierzchni o—oJo 0,19 ha 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną z do”uszczaniem usJug, w tym handlu. 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1)  w granicach terenu MNłU wyznacza się teren 
[ZPW] ｦ zieleni urządzone– wyso—ie–, ”od 
lo—alizac–ę drzew (w celu ”rzesJonięcia budyn—u 
miesz—alnego usytuowanego na ciągu 
widokowym z drogi wo–ewódz—ie– na zes”óJ 
dworski), 

 

2)  budyne— nalewy lo—alizować w wyznaczonych 

na rysunku planu niprzekraczalnych liniach 

zabudowy, o powierzchni zabudowy nie 

wię—sze– niw 180,0 m2, 

 

3)  w budyn—u nalewy zastosować zabez”ieczenia 
”rzed uciąwliwo`ciami związanymi 
z uwyt—owaniem drogi (haJasem), 

 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
 

5)  teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną, 

 

6)  do”uszcza się lo—alizac–ę fun—c–i usJugowe– 
wyJącznie w parterze budynku, 

 

7)  budynek mieszkalny lub mieszkalno-usJugowy 
o nastę”u–ących cechach zabudowy: 

 

a)  wyso—o`ć do —alenicy dachu nie wię—sza niw 
8,5 m, 

 

b)  dach o schemacie dwuspadowym, 

symetrycznych s”ad—ach ”oJaci i o —ącie 
nachylenia od 300do 400, 

 

c)  —olorysty—a `cian w odcieniach bewu lub 
kremowa, 

 

d)  wy—oLczenie `cian tyn—iem, 
 

e)  dach wy—oLczony blachą dachów—o”odobną 
w kolorze ciemnoszarym, czarnym lub 

ciemnobrązowymŁ 
 

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

 

a)  1 miejsce postojowe na 25 m2powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

b)  1 mie–sce dla obsJugi fun—c–i miesz—aniowe–Ł 
 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

wo–ewódz—ie– ”o”rzez drogę KŚW2Ł 
 

4Ł  Ustala się do”uszczalny ”oziom haJasu –a— 
dla zabudowy mieszkaniowo-usJugowe–Ł 

 

§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZP1 o powierzchni 0,06 ha, ZP2 

o powierzchni 0,17 ha oraz ZP3 o powierzchni 

0,07 ha ”rzeznacza się ”od zieleL urządzonąŁ 
 

§ 12. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem W1 o ”owierzchni 0,04 ha, ”rzeznacza się 
”od infrastru—turę techniczną wodociągową - u–ęcie 
wody. 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 

 

-  teren w granicach ochrony bez”o`rednie– u–ęcia 
wody nalewy ”ozostawić w dotychczasowym 

uwyt—owaniu –a—o zieleL naturalną i urządzenia 
studni. 

 

§ 13. 1.  Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem W2 o ”owierzchni 0,44 ha, ”rzeznacza się 
”od infrastru—turę techniczną wodociągową - u–ęcie 
wody i stac–ę uzdatniania wodyŁ 

 

2.  Zasady zagospodarowania terenu: 
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1)  teren w granicach ochrony bez”o`rednie– u–ęcia 
wody nalewy ”ozostawić w dotychczasowym 

uwyt—owaniu –a—o zieleL naturalną i urządzenia 
studni, 

 

2)  do”uszcza się rozbudowę istnie–ących obie—tów 
stacji uzdatniania wody, 

 

3)  nalewy ”rzy–ąć wyso—o`ć istnie–ącego budyn—u 
stac–i –a—o nie”rze—raczalną dla nowe– 
zabudowy oraz zastosować –ego geometrię 
dachu w za—resie schematu oraz —ąta 
nachylenia ”oJaci, 

 

4)  do”uszcza się odstę”stwo od zasad 
o—re`lonych w pkt. 3 –eweli wyni—a to ze 
względów technologicznych, 

 

5)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 25% 
”owierzchni dziaJ—i, 

 

6)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mnie–sza niw 60% ”owierzchni dziaJ—iŁ 
 

3Ł  Śostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

wo–ewódz—ie– ”o”rzez drogę KŚW2Ł 
 

§ 14. 1.  Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: KDW1, o powierzchni 0,09 ha oraz 

KDW2, o powierzchni 0,10 ha ”rzeznacza się ”od 
drogi wewnętrzneŁ 

 

2Ł  źasady zagos”odarowania terenów: 
 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących: KŚW1- 

7,0 m, dla KDW2 ｦ 6,0m; 

 

2)  szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 4,5 mŁ 
 

§ 15. Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—ować w s”osób dotychczasowyŁ 

 

§ 16. Ustala się 20 % staw—ę sJuwącą 
naliczeniu –ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, dla wszyst—ich terenów ob–ętych 
planem. 

 

CźĘ_Ć III 
PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 17. Uchyla się uchwaJę Nr XIVł83ł95 Rady 
Gminy w Ostrowie z dnia 29 listopada 1995 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu u–ęcia wody 
w Woli Ocieckiej Nr 2/2/95. 

 

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

 

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Gminy 

 

Zenon Potwora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 82  - 7625 -  Poz. 1532 

 
 


