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3) Parafia Rzymsko ｦ Katolicka w Śąbrówce . Ko`cióJ pod wezwaniem  _w. 
Onufrego, wpisany do rejestru pod poz. 202-A/2007 

 

10.000 zJ 

4) 

 

 

 

Parafia Rzymsko ｦ Katolicka w Kurzynie _redniej . Ko`cióJ pod 
wezwaniem  _w. Marii Magdaleny, wpisany do rejestru pod poz. 
149/A/78 

10.000 zJ 

c) 

 

926 / 92605 

 

 

 

 

Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie rozgrywek, turniejów w piJce 
nownej, sietkowej,rozgrywek druwyn mJodziewowych. 
 

 

   100.000 zJ 
 

 

 

 

 

 

źaJączni— Nr 2 

 

 

IMITY WYŚATKÓW źWIĄźANś ź WIśLOLśTNIM PROGRAMśM INWśSTYCYJNYM 
 
lp 

Nazwa programu Cel programu 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna 

za realizac–ę 
programu 

Okres realizacji programu 

Iączne 
na—Jady 

finansowe 

Wys“—“`ć wydat—ów   łzJł 

R“z”“częcie źa—“Lczenie  

 2008 

 

2009 

 

2010 

2011 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przyJączami d“m“wymi, z 
”rze”“m”“wniami `cie—ów w mŁ 
Kurzyna MaJa, Kurzyna _rednia, 
Kurzyna Wiel—a i Śąbrów—a-Ruda 

oraz modernizacja oczyszczalni 

`cie—ów w Ulan“wie 

Infrastruktura 

ochrony 

`r“d“wis—a 

Urząd Gminy i 
Miasta Ulanów 

08.2008 06.2010 4.846.876 174.847 2.929.637 1.742.392  

2. Przebud“wa ciągu dróg gminnych 
“ Jączne– dJug“`ci 5,660 —m 
stan“wiąceg“ d“–azd d“ 
planowanego zbiornika 

retency–neg“ w Wólce Tanews—ie–Ł 

Infrastruktura 

drogowa 

Urząd Gminy i 
Miasta Ulanów 

09.2008 06.2010 1.715.479   25.500 1.041.506 648.473  

3. Kanalizac–a sanitarna Śąbr“wica, 
Zwolaki 

Infrastruktura 

ochrony 

`r“d“wis—a 

Urząd Gminy i 
Miasta Ulanów 

08.2009 05.2011   2.800.000        9.000 2.741.000 50.000 

4 Budowa Domu Ludowego w 

BieliLcu 

O`wiata i 
kultura 

Urząd Gminy i 
Miasta Ulanów 

10.2008 09.2011 1.246.815  600.000 400.000 246.815 

5 Budowa Domu Ludowego w 

Śąbrówce 

O`wiata i 
kultura 

Urząd Gminy i 
Miasta 

04.2009 06.2011 1778.965  350.000 750.000 678.965 

    RAZEM 12.388.135 200.347 4.930.143 6.281.865     975.780 
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UCHWAIA Nr XLVł344łńŃ 

RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

s”orządzonego dla obszaru ”oJowonego w rejonie ulŁ Rynek, BeJskiej, Szkolnej, 
29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzewnej w Ustrzykach Dolnych 

 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5 

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (ŚzŁUŁ z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óun, zmŁ) “raz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci 
z ustaleniami Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego 

uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Ustrzykach Dolnych 

Nr XXVII/204/2000 z dnia 25 czerwca 2000 r., Rada 

Miejska w Ustrzy—ach Ś“lnych uchwala, c“ nastę”u–e:  
 

§ 1. 1.  Zmiana planu wymienionego w §1 
polega na: 

 

1)  w”r“wadzeniu granicy “bszaru “b–ęteg“ zmianą 
planu; 

 

2)  wprowadzenie zmiany przeznaczenia terenu 

oznaczonego symbolem 2U; 

 

3)  w”r“wadzenie “b“wiązu–ące– linii zabud“wy; 
 

4)  zmianie za”isów UchwaJy Nr XIł77ł07 z dnia 

30 sierpnia 2007r. 

 

2Ł  Integralną czę`cią ”lanu –est zaJączni— d“ 
niniejsze– uchwaJy: zaJączni— nr 1 ｦ rysunek planu 

w skali 1:1000. 

 

§ 2. 1.  W uchwale Nr XI/77/07 Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2007r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 

”“J“w“neg“ w rejonie ulŁ Ryne—, BeJs—ie–, Sz—“lne–, 
29 Listopada, Kolejowej i Nadbrzewne– w Ustrzykach 

Ś“lnych w”r“wadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1)  w § 5 d“da–e się ”—tŁ 8a w brzmieniu : 

ｭ8a) “b“wiązu–ące– linii zabud“wy ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć linię wyznacz“ną w rysunku 

”lanu, na —tóre– nalewy zl“—aliz“wać elewac–ę 
budynku z zach“waniem styczn“`ci minimum 
50 % linii elewac–i fr“nt“we–Łｬ 

 

2)  w § 10 ustŁ 1 “trzymu–e brzmienie: ｭ1ŁTeren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2U 

o ”“wierzchni “—“J“ 0,04 ha, ”rzeznacza się 
pod usJugi —“mercy–ne z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej a ta—we urządzenia infrastru—tury 
technicznej, z uwzględnieniem zasad 
“—re`l“nych w ust. 2-4Łｬ 

 

3)  w § 10 ustŁ 2 “trzymu–e brzmienie: ｭ2Ł Śla 
terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U ustala się nastę”u–ące ”arametry 
i ws—auni—i zag“s”“dar“wania terenu:ｬ; 

 

4)  w § 10 w ust. 2 : 

 

a)  pkt. 1 “trzymu–e brzmienie: ｭ 1)Ob“wiązu–ąca 
linia zabudowy ｦ zgodnie z rysun—iem ”lanuŁｬ; 

 

b)  uchyla się ”—tŁ 2; 
 

c)  pkt. 3 “trzymu–e brzmienie: ｭ 3ŁWs—auni— 
wiel—“`ci ”“wierzchni zabud“wy w stosunku 

do powierzchni terenu oznaczonego na rysunku 

”lanu symb“lem 2U nie wię—szy niw 95%Łｬ; 
 

d)  uchyla się ”—tŁ 4; 
 

e)  pkt. 5 “trzymu–e brzmienie: ｭ5) W”r“wadza się 
zakaz grodzenia terenu przed budynkiem od 

strony publicznej drogi lokalnej, na rysunku 

”lanu “znacz“ne– symb“lem 1KŚLŁｬ; 
 

f)  pkt. 6 “trzymu–e brzmienie: ｭ6) Ws—auni— 
wiel—“`ci ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
w stosunku do powierzchni terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U 

nie mnie–szy niw 1%Łｬ; 
 

g)  uchyla się ”—tŁ 7; 
 

5)  w § 10 ustŁ 3 “trzymu–e brzmienie: ｭ3Ł Śla 
terenu oznaczonego na rysunku planu 

symb“lem 2U ustala się nastę”u–ące ”arametry 
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy:ｬ; 

 

6)  w § 10 w ust. 3 : 

 

a)  pkt. 1 “trzymu–e brzmienie: ｭ1)Wys“—“`ć 
na–wywe– ”“J“w“ne– —alenicy dachu, d“ 13 m 
mierząc “d ”“zi“mu terenu urządz“neg“ ”rzed 
we–`ciem gJównym d“ budyn—uŁｬ; 

 

b)  d“da–e się ”—tŁ 1a w brzmieniu : ｭ1a) Il“`ć 
kondygnacji nadziemnych: 3, w tym 

”“ddaszeŁｬ; 
 

c)  uchyla się ”—tŁ 2; 
 

d)  pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ｭ 3)Śach dwu- lub 

wiel“”“Jaci“wy “ jednakowym, symetrycznym 

—ącie ”“chylenia gJównych ”“Jaci dach“wych 
zawiera–ącym się w ”rzedziale “d 28º d“ 33º, 
z gzymsem lub s”“dem “—a”u na wys“—“`ci “d 
8 do 9 m mierzonej od poziomu terenu 

urządz“neg“ ”rzed we–`ciem gJównym d“ 
budyn—uŁｬ; 

 

e)  d“da–e się ”—tŁ 3a w brzmieniu : ｭ3a) źa—azu–e 
się zast“s“wania dachu mansard“weg“Łｬ; 

 

f)  pkt. 4 “trzymu–e brzmienie: ｭ4)Ś“”uszcza się 
zastosowanie lukarn, wykuszy okien 

”“Jaci“wych i `wietli—ówŁｬ; 
 

g)  d“da–e się ”—t. 4a w brzmieniu: ｭ4a) źa—azu–e 
się zast“s“wania dachów ”ul”it“wych nad 
lu—arnamiŁｬ; 

 

h)  d“da–e się ”—tŁ 4b w brzmieniu: ｭ4b) źa—azu–e 
się zast“s“wanie w ”“Judni“we– ”“Jaci dachu 
lukarny o szer“—“`ci ”rze—racza–ące– 50% 
szer“—“`ci elewac–i ”“Judni“we–Łｬ; 

 

i)  pkt. 5 “trzymu–e brzmienie: ｭ5) źa—azu–e się 
st“s“wania “—Jadzin elewacy–nych wy—“nanych 
z tworzyw sztucznych, blachy lub 

ceramicznychŁｬ; 
 

j)  d“da–e się ”—tŁ 5a w brzmieniu : ｭ5a) Na—azu–e 
się zast“s“wanie tyn—u utrzymaneg“ 
w niejaskrawej, pastelowej kolorystyce na 

elewac–i fr“nt“we–Łｬ; 
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k)  d“da–e się ”—tŁ 5b w brzmieniu : ｭ5b) Na—azu–e 
się zast“s“wania werty—alnych ”r“”“rc–i 
“tw“rów “—iennych i drzwiowych na elewacji 

fr“nt“we–Łｬ; 
 

l)  d“da–e się ”—tŁ 5c w brzmieniu : ｭ5c) Na—azu–e 
się zast“s“wanie werty—alneg“ ”“dziaJu 
elewacji frontowej o szer“—“`ci ”rze—racza–ące– 
18mŁｬ; 

 

m)  pkt. 6 “trzymu–e brzmienie: ｭ6) P“—rycie ”“Jaci 
dachowych z dachów—i ceramiczne– lub blachy 
w “dcieniach czerwieniｬŁ; 

 

n)  d“da–e się ”—tŁ 6a w brzmieniu: ｭ6a)Ś“”uszcza 
się usytu“wanie ”“Judni“we– `ciany 
zewnętrzne– budyn—u, w “dlegJ“`ci 1,5 m “d 
granicy dziaJ—i sąsiednie–ｬŁ; 

 

o)  d“da–e się ”—tŁ 6b w brzmieniu: ｭ6b) Ś“”uszcza 
się usytu“wanie ”óJn“cne– `ciany zewnętrzne– 
budynku w granicy dziaJ—i bud“wlane– lub 
w “dlegJ“`ci 1,5 m “d te– granicyｬŁ; 

 

p)  d“da–e się ”—tŁ 6c w brzmieniu: ｭ6c) Na—azu–e 
się wy—“nanie ”“Judni“we– `ciany zewnętrzne– 
budynku o wys“—“`ci nie”rze—racza–ące– 
wys“—“`ci “—a”u lub gzymsu elewac–i 
frontowej z dopuszczeniem lukarny jak 

w pkt. 4bŁｬŁ; 
 

7)  w § 10 w”r“wadza się ustŁ 3a w brzmieniu : 

ｭ3aŁ Śla terenu “znacz“neg“ na rysun—u ”lanu 

symb“lem 2U ustala się nastę”u–ące zasady 
i warunki scalenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci:; 

 

8)  w § 10 w ust. 3a : 

 

a)  d“da–e się ”—tŁ 1 w brzmieniu: ｭ1) Ś“”uszcza 
się scalenie i ”“dziaJ caJ“`ci nieruch“m“`ciŁｬ; 

 

b)  d“da–e się ”—tŁ 2 w brzmieniu: ｭ2) Szer“—“`ć 
fr“ntu dziaJ—i c“ na–mnie– 6,5 mŁ ｬ; 

 

c)  d“da–e się ”—tŁ 3 w brzmieniu: ｭ3) Szer“—“`ć 
fr“ntu dziaJ—i nie więce– niw 22 mŁ ｬ; 

 

9)  w § 10 w”r“wadza się ”—tŁ1a w brzmieniu: 

ｭ1a) Ś“”uszcza się usytu“wanie mie–sc 
”ar—ing“wych na ”“zi“mie terenu urządz“neg“ 
lub —“ndygnac–i ”“dziemnychŁ ｬ; 

 

10)  w § 10 ustŁ 4 uchyla się ”—tŁ 2Ł 
 

§ 3. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  

 

§ 4. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia –e– “gJ“szeniaŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

Julian Czarnecki 
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