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926 92605 

Śotac–a celowa na sfinansowanie zadaL zleconych organizac–om 
”owyt—u ”ublicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu 

0,00 0,00 280000,00 

OgóJem 1543871,00 250000,00 965773,00 

 

 

 

źaJączni— nr 3 

do UchwaJy nr Lł544łńŃ 

Rady Miejskiej w Boguchwale 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

Plan dochodów wJasnych jednostek budwetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku 
 

Jednostka organizacyjna ŚziaJ RozdziaJ Dochody 
Wydatki razem,w tym 

 biewące majątkowe 

Sz—oJa Podstawowa źgJobieL 801 80101 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa źgJobieL 801 80148 65000,00 65000,00 65000,00 0,00 

źes”óJ Sz—óJ w RacJawówce 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Zarzeczu 801 80101 9000,00 9000,00 9000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Boguchwale 801 80148 80000,00 80000,00 80000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Boguchwale 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

Gimnazjum w Boguchwale 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

źes”óJ Sz—óJ w Niechobrzu 801 80101 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 

Przedszkole Publiczne w Boguchwale 801 80104 100000,00 100000,00 100000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Lutorywu 801 80101 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Mogielnicy 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

źes”óJ Sz—óJ w Kielanówce 801 80104 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 

źes”óJ Sz—óJ w Kielanówce 801 80101 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa nr 2 Niechobrz 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

Sz—oJa Podstawowa w Nosówce 801 80101 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

Sz—oJa Pdstawowa w Woli źgJobieLs—ie– 801 80101 8000,00 8000,00 8000,00 0,00 

Urząd Mie–s—i 700 70005 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 

Mie–s—i źarząd Nieruchomo`ci 900 90095 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 

OgóJem 419000,00 419000,00 419000,00 0,00 
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UCHWAIA Nr XLVIł552łńŃ 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ulŁ PrzemysJowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami: Dz. U. 

z 2004 r.: nr 6, .poz.41, nr 141, poz.1492, Dz.U. 

z 2005 r.: nr 113, poz.954, nr 130, poz.1087, Dz.U. 

z 2006 r.: nr 45, poz.319, nr 225, poz.1635, Dz.U. 

z 2007 r.: nr 127, poz.880, Dz.U. z 2008 r.: nr 199, 

poz.1227, nr 201, poz.1237, nr 220, poz.1413, 

Dz.U. z 2010 r.: nr 24, poz.124), po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
i gminy Ro”czyceｬ uchwalonego uchwaJą 
nr XL/402/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 

28 grudnia 2001 r. - Rada Miejska w Ropczycach 

uchwala, co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

 

§ 1. ńŁ  Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego nr 8 / 1 / 2010 

w Ro”czycach ”rzy ulŁ PrzemysJowe–, zwany dale– 
ｭ”lanemｬŁ  

 

2Ł  źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1)  zaJączni— nr ń ｦ graficzny stanowiący rysune— 
planu wykonany na kopii mapy zasadniczej 

w skali 1:1 000;  
 

2)  zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy Ro”czyce, 
oraz zasadach ich finansowania; 
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§ 2. 1.  Plan obejmuje teren o powierzchni 

o—oJo ń6 ha ”oJowony w Ro”czycach na ”óJnocny-

zachód od centrum miasta ”o ”óJnocne– stronie 
ul. PrzemysJowe– w granicach oznaczonych na 

rysunku planu. 

 

2Ł  Integralną czę`cią ”lanu –est rysune— ”lanu, 
—tóry obowiązu–e w zakresie zastosowanych na nim 

oznaczeL ”lanu, –a—o obowiązu–ąceŁ 
 

§ 3. Ile—roć w prze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o:  

 

1)  przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę terenu ustaloną w niniejszym 

planie; 

 

2)  ”rze”isach odrębnych lub szczególnych ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć inne ”rze”isy ”oza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, 
o—re`la–ącą ma—symalne graniczne zbliwenie 
frontowe– `ciany budyn—u w stosunku do 

granicy dziaJ—i, do”uszcza się ”rze—roczenie te– 
linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, 

tarasy, wykusze i gan—i –edna— nie więce– 
niw o 1 m. 

 

§ 4. Przy zagos”odarowaniu obszaru ob–ętego 
”lanem uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące 
z przebiegu infrastruktury technicznej.  

 

§ 5. Na obszarze ob–ętym planem 

dopuszcza się:  
 

1)  ”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
i odbudowę oraz zmianę s”osobu uwyt—owania 
istnie–ących budyn—ów ”od warun—iem, we nie 
wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ich przeznaczeniem 

w planie; 

 

2)  wydzielenie dziaJe— budowlanych 
z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę niezbędnych 
dla obsJugi terenów urządzeL infrastru—tury 
technicznej w szczególno`ci stac–i 
transformatorowych, ”rze”om”owni `cie—ów, 
stacji redukcyjnych gazu; 

 

3)  ”rzebudowę, budowę, rozbudowę, ”rzeJowenie 

lub przystosowanie do nowej funkcji 

istnie–ących sieci infrastru—tury techniczne– ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

”rzeznaczeniem, o—re`lonym w planie; 

 

4)  budowę, ”rzebudowę lub rozbudowę sieci 
wodociągowej z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących ”rzeciw”owarowego zao”atrzenia 
w wodęŁ 
 

§ 6. W granicach ”lanu ustala się nastę”u–ące 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu 

symbolami numeryczno- literowymi:  

 

1)  teren zabudowy usJugowe–: U  

 

2)  tereny zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów 
i magazynów: P, w tym: 1P, 2P, 3P i 4P,  

 

3)  tereny dróg ”ublicznych do–azdowych , KŚ-D, 

w tym: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D,  

 

4)  teren infrastruktury technicznej ｦ cie”Jowni: 
EC.  

 

§ 7. Ustala się zasady ochrony i —sztaJtowania 
`rodowis—a ”rzyrodniczego:  
 

1)  za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
zagrawa–ących zasobom i –a—o`ci wód 
podziemnych i powierzchniowych; 

 

2)  na—azu–e się: 
 

a)  stosowanie dostę”nych rozwiązaL 
technicznych i technologicznych eliminu–ących 
zagrowenia dla `rodowis—a gruntowo ｦ 

wodnego i zdrowia ludzi; 

 

b)  stosowanie do celów grzewczych 
”roe—ologicznych rozwiązaL; 

 

3)  ustala się rac–onalne wy—orzystanie gruntów na 
cele zabudowy, przy zachowaniu ustalonych 

w ”lanie ”arametrów dotyczących ws—auni—a 
zabudowy oraz powierzchni biologicznie 

czynnej. 

 

§ 8. Ustala się zasady obsJugi terenów 
w zakresie infrastruktury technicznej.  

 

1)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowe– ”rzebiega–ące– w ulicy 

PrzemysJowej i w obszarze objetym planem; 

 

2)  zasilanie w energię ele—tryczną 
z ”rzebiega–ących w ulicy PrzemysJowe– 
i w obszarze objetym planem, sieci 

ele—troenergetycznych `redniego i niskiego 

na”ięcia; 
 

3)  zaopatrzenie w gaz: 

 

a)  ziemny z gazociągów ”rzebiega–ących w ulicy 

PrzemysJowe– i w obszarze objetym planem; 

 

b)  ”Jynny rozwiązać indywidualnie, zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami 

odrębnymi; 
 

4)  gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
ｦ na zasadach obowiązu–ących w Gminie 

Ropczyce; 

 

5)  magazynowanie od”adów ”owsta–ących 
w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
produkcyjnej i usJugowe–, oraz ich usuwanie 
rozwiązać indywidualnie; 
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6)  od”rowadzenie `cie—ów bytowych do sieci 
—analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– w ulicy 

PrzemysJowe– i w obszarze objetym planem; 

 

7)  od”rowadzenie `cie—ów ”owsta–ących 
w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci 
produkcyjnej i usJugowe– rozwiązać 
indywidualnie; 

 

8)  od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL ｦ ”owierzchniowo ”o wJasnym 
terenie, docelowo do kanalizacji deszczowej 

”rzebiega–ące– w ulicy PrzemysJowe– 
i w obszarze objetym planem; 

 

9)  od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenie 
(drogi, place utwardzone, miejsca postojowe) 

rozwiązać w s”osób za”ewnia–ący ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL do 
gruntu, wód ”owierzchniowych i podziemnych; 

 

10)  ogrzewanie obie—tów rozwiązać indywidualnie 
z uwzględnieniem na—azów i za—azów 
o—re`lonych w § 7 ninie–sze– uchwaJy; 

 

11)  usJugi tele—omuni—acy–ne rozwiązać systemem 
podziemnym z sieci ”rzebiega–ące– w ulicy 

PrzemysJowe– i w obszarze objetym planem lub 

indywidualnie; 

 

12)  nowoprojektowane sieci infrastruktury 

techniczne– nalewy lo—alizować w liniach 

rozgranicza–ących dróg; 
 

13)  do”uszcza się: 
 

a)  lo—alizac–ę sieci infrastruktury technicznej poza 

liniami rozgranicza–ącymi dróg ”od warun—iem, 
we ich ”rzebieg nie wy—luczy mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

”rzeznaczeniem o—re`lonym w planie; 

 

b)  inne niw ustalone w § 8 pkt 1 do pkt 3 

i pkt 7 do pkt 9 ninie–sze– uchwaJy rozwiązania 
”rzy uwzględnieniu ”ozostaJych zasad obsJugi 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej. 

 

§ 9. Ustala się zasady obsJugi terenów 
w zakresie komunikacji drogowej:  

 

1)  ”odstawowy u—Jad —omuni—ac–i terenu tworzą 
drogi publiczne (zna–du–ące się ”oza obszarem 
planu): 

 

a)  ulica Kole–owa od strony ”oJudniowo-

zachodniej; 

 

b)  ulica PrzemysJowa od strony ”oJudniowo-

wschodniej; 

 

2)  u—Jad wewnętrzny tworzą drogi do–azdowe 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD-D, 

2KD-D i 3KD-D; 

 

3)  do”uszcza się drogi wewnętrzne, ”od 
warun—iem, we ich ”rzebieg nie wy—luczy 

mowliwo`ci zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ich ”rzeznaczeniem o—re`lonym w planie. 

 

§ 10. 1.  W zakresie zasad i warun—ów 
”odziaJu nieruchomo`ci ustala się mowliwo`ć 
dokonywania wydzieleL na dziaJ—i, w tym: 

 

1)  nie mnie–sze niw ńŃŃ m2 dla terenu U,  
 

2)  nie mnie–sze niw 5ŃŃ m2 dla terenów PŁ  
 

2Ł  Przy ”odziale nieruchomo`ci nalewy 
za”ewnić —awde– wydzielone– dziaJce budowlane– 
dostę” do drogi ”ubliczne–Ł 

 

3Ł  Poza o—re`lonymi w ust. 1 zasadami 

i warun—ami ”odziaJu nieruchomo`ci do”uszcza się 
do—onywanie wydzieleL ma–ących na celu: 
 

1)  ”owię—szenie inne– dziaJ—i,  
 

2)  wydzieleL ”od drogi i parkingi,  

 

3)  lo—alizac–ę niezbędnych dla obsJugi terenów 
urządzeL infrastru—tury technicznej 

w szczególno`ci stac–i transformatorowych, 
”rze”om”owni `cie—ów, stac–i redu—cy–nych 
gazu.  

 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

 

§ 11. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warun—i zabudowy terenu zabudowy usJugowe–, 
oznaczone symbolem U.  

 

1)  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

a)  nalewy zachować nie”rze—raczalną linię 
zabudowy w odlegJo`ci ń5 m od —rawędzi 
jezdni drogi publicznej ｦ ulicy Kolejowej; 

 

b)  ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni inwestyc–i nie wię—szy 
niw 80 %; 

 

c)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– co 
najmniej 10% terenu inwestycji; 

 

d)  zagospodarowanie terenu w s”osób 
za”ewnia–ący mowliwo`ć ”oruszania się osób 
nie”eJnos”rawnych; 

 

e)  zapewnienie utwardzonych miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w ilo`ci nie mniej 

niw –edno mie–sce ”osto–owe na 5Ń m2 
”owierzchni uwyt—owe– usJug i nie mnie– niw 
–edno mie–sce ”osto–owe na ńŃ osób 
zatrudnionych, z uwzględnieniem ”otrzeb osób 
nie”eJnos”rawnychŁ 

 

2)  Cechy zabudowy:  

 

a)  wyso—o`ć zabudowy ｦ do ”ięciu —ondygnac–i 
naziemnych, nie wywsza niw ń8 m od ”oziomu 
terenu do szczytu gJówne– —alenicy dachu; 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 59  - 5188 -  Poz.1204 

b)  geometria dachów: dachy budyn—ów dwu lub 
wielospadowe, o —ątach nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych od ńŃ° do 4Ń°; 

 

c)  ”o—rycie dachów matowe w kolorze stalowym 

lub czerwono ceglanym, czyli naturalnej 

ceramiki budowlanej; 

 

d)  elewac–e budyn—ów ma—symalnie w dwóch 
—olorach, nie licząc odcieniŁ 

 

3)  ObsJuga —omuni—acy–na terenu: z drogi 

zbiorczej - ulicy Kole–owe– (zna–du–ące– się ”oza 
obszarem ”lanu) oraz drogę do–azdową, 
oznaczoną symbolem 2KŚ-D.  

 

4)  źasady obsJugi terenu w zakresie infrastruktury 

technicznej: zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi 
w § 8Ł ninie–sze– uchwaJyŁ  

 

5)  Śo”uszcza się:  
 

a)  ”rzebudowę, rozbudowę i dostosowanie 

istnie–ące– zabudowy usJugowe– do 

wymienionych w § ńń warun—ów i wymogów; 
 

b)  lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury; 
 

c)  lo—alizac–ę niezbędnych dla obsJugi terenu sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
w szczególno`ci stac–i transformatorowe–Ł 

 

6)  źa—azu–e się:  
 

a)  budowy obie—tów usJugowych o konstrukcji 

metalowe– ty”u ｭblasza—ｬ; 
 

b)  lo—alizac–i magazynów i s—Jadów otwartych; 
 

c)  stosowania –a—o materiaJu wy—oLczeniowego 
elewac–i budyn—ów o—Jadziny z tworzyw 

sztucznych ty”u ｭsidingｬ i blachy falistej; 

 

d)  stosowania dachów i stro”odachów 
ｭ”ul”itowychｬŁ 
 

§ 12. Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warun—i zabudowy terenów ”od obie—ty ”rodu—cy–ne 
i s—Jadowe, oznaczone symbolem: ńP, 2P, 3P i 4P.  

 

1)  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

a)  dla nowoprojektowanych, przebudowywanych 

i rozbudowywanych budyn—ów zachować 
nie”rze—raczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 
ńŃ m od —rawędzi –ezdni dróg ”ublicznych 
dojazdowych, oznaczonych symbolem KD-D; 

 

b)  ws—auni— ”owierzchni zabudowy na 
”oszczególnych terenach w stosunku do 

powierzchni inwestyc–i nie wię—szy niw 85%; 
 

c)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– co 
najmniej 10% terenu inwestycji; 

 

d)  za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
w ilo`ci dostosowane– do ”rogramu dziaJalno`ci 

lecz nie mnie–, niw –edno mie–sce na 5Ńm2 
powierzchni produkcyjnej; 

 

2)  Cechy zabudowy:  

 

a)  wyso—o`ć zabudowy nie wię—sza niw ń8 m; 
 

b)  liczba —ondygnac–i nie wię—sza niw 3; 
 

c)  geometria dachów ｦ dachy o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci od ńŃ° do 25°; 

 

d)  kolorystyka elewacji w barwach grafitowych 

i szarych; 

 

3)  Śo”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

a)  sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– wraz 
z urządzeniami budowlanymi, w tym 

”rze”om”owni `cie—ów, stac–i trafo, 
 

b)  dróg wewnętrznych, ”ar—ingów; 
 

c)  obie—tów z zastosowaniem dachów ”Jas—ich; 
 

d)  obie—tów maJe– archite—turyŁ 
 

§ 13. ńŁ  Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenu infrastruktury technicznej 

ｦ cie”Jownia, oznaczonego symbolem śC;  
 

1)  Zasady zagospodarowania terenu:  

 

a)  dla nowoprojektowanych, przebudowywanych 

i rozbudowywanych budyn—ów zachować 
nie”rze—raczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 
ńŃ m od —rawędzi –ezdni dróg do–azdowych, 
oznaczonych symbolem KD-D; 

 

b)  ws—auni— ”owierzchni zabudowy w stosunku 

do ”owierzchni terenu inwestyc–i nie wię—szy 
niw 85 %; 

 

c)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– co 
najmniej 10% terenu inwestycji. 

 

2)  Cechy zabudowy:  

 

a)  wyso—o`ć zabudowy nie wię—sza niw ń8 m; 
 

b)  liczba —ondygnac–i nie wię—sza niw 3; 
 

c)  geometria dachów - dachy o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci od ńŃ° do 25°; 

 

d)  kolorystyka elewacji w barwach grafitowych 

i szarych. 

 

3)  Śo”uszcza się lo—alizac–ę:  
 

a)  sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– oraz 
związanymi z nimi urządzeL technicznych, 
w tym ”rze”om”owni `cie—ów, stac–i trafo, 

 

b)  dróg wewnętrznych, ”ar—ingów; 
 

c)  obie—tów z zastosowaniem dachów ”Jas—ich; 
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d)  obie—tów maJe– archite—turyŁ 
 

2.  Zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci ｦ 

ustalenia jak w § ńŃŁ  
 

§ 14. Ustala się nastę”u–ące ”arametry i zasady 

zagos”odarowania terenu dróg ”ublicznych 
dojazdowych, oznaczonych symbolem KD-D:  

 

1)  Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ń2 m, 
z do”uszczeniem ”oszerzenia na Ju—ach;  

 

2)  mowliwo`ć lo—alizac–i –ezdni o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 5 m, `ciew—i rowerowe–, 
chodni—ów oraz infrastru—tury technicznej, 

o`wietlenia, z–azdów, mie–sc ”osto–owych, 
obie—tów maJe– archite—tury, zieleni urządzone– 
i oznakowania.  

 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś 

 

§ 15. Tereny w granicach planu do czasu 

zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem 

ustalonym w planie:  

1)  ”ozostawia się w dotychczasowym 

uwyt—owaniu; 
 

2)  za—azu–e się lo—alizac–i obie—tów tymczasowych 
nie związanych z fun—c–ą o—re`loną w planie. 

 

§ 16. Ustala się 3Ń% staw—ę sJuwącą naliczaniu 
–ednorazowe– o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ciŁ  

 

§ 17. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ropczyc.  

 

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

 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Józef Misiura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 59  - 5190 -  Poz.1204 

 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 59  - 5191 -  Poz.1205 

źaJączni— Nr 2 do UchwaJy Nr XLVI/552/10 

Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 30 kwietnia 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 
 

1)  Teren ob–ęty ustaleniami ”lanu nr 8łńł2ŃńŃ –est 
w stanie istnie–ącym w czę`ciowo 
zainwestowany oraz wy”osawony w sieci 

infrastru—tury techniczne–: sieć wodociągową, 
sieć gazową, sieci ele—troenergetyczne 

i teletechniczne, sieć o`wietlenia ulicznego oraz 
—analizac–ę ogólnos”JawnąŁ  

 

2)  W związ—u z uchwaleniem miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego nie wystą”i 
—onieczno`ć realizac–i ze `rod—ów wJasnych 
gminy nowych sieci i urządzeL systemu 

wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 

Potrzeby ”oszczególnych inwestyc–i w zakresie 

infrastru—tury techniczne– zas”o—o–one mogą 
być ”o”rzez wy—onanie ”rzyJączy 
”oszczególnych mediów z istnie–ących sieciŁ 
Potrzeba budowy systemu kanalizacji 

deszczowej oraz modernizacji kanalizacji 

ogólnos”Jawne– nie ma związ—u z ustaleniami 

planu.  

 

3)  Śo zadaL wJasnych gminy naleweć będzie 
budowa dróg do–azdowych KŚ-Ś, —tórych 
lo—alizac–ę ustalono w te—`cie ”lanu w zakresie 

linii rozgranicza–ących terenu oznaczonego 
symbolem 1KD-D i 3KD-Ś od ulŁ PrzemysJowe– 
oraz 2KD-D od ul. Kolejowej.  

 

4)  tródJem finansowania inwestyc–i, o —tórych 
mowa w punkcie 3 będzie budwet Gminy 
Ro”czyce oraz dotac–e ”ochodzące z funduszy 

Unii Europejskiej i krajowych funduszy 

celowych. Szacunkowy koszt inwestycji 

wynosi: 1 3ŃŃ ŃŃŃ zJŁ  
 

5)  Rozbudowa uzbro–enia terenu ob–ętego ”lanem 
w sieci i urządzenia ele—troenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz będzie 
realizowane zgodnie z zasadami o—re`lonymi 
w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach 

”rzyJączenia dla ”oszczególnych inwestyc–i, 
o—re`lonych od”owiednio ”rzez zarządców 
sieci.  
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UCHWAIA Nr XXXIXł29ńłŃ9 

 RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

UchwaJa budwetowa gminy Ustrzyki Śolne na rok 2ŃńŃ 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 

art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

ń24Ń )w związ—u z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r ｦ Prze”isy w”rowadza–ące ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) 

 

Rada Miejskiej w Ustrzykach Dolnych uchwala, 

co nastę”u–e; 
§ 1. Ustala się dochody budwetu na rok 2010 

w Jączne– —wocie 49 564 34ń,58 zJ, w tym:  

 

1)  dochody biewące: 39 972 853,08 zJ;  
 

2)  dochody ma–ąt—owe: 9 591 488,50 zJ;  
 

-  jak w ”oniwsze– tabeli  
 

 

 

Lp. Nazwa 
Dochody 

biewące 

Dochody 

majątkowe 

020 Le`nictwo 12 000,00 - 

  Dochody za tenuty obwodów Jowiec—ich 7 000,00   

  Śochody ze s”rzedawy ma–ąt—u -drewno 5 000,00   

400 Wytwarzanie i zaopat. w energię elektryczną, gaz i wodę - 2 615 787,64 

  Dotacja rozwojowa- um.UDA-RPPK.04.01.00-18-007/08-00   2 615 787,64 


