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  źaJączni— Nr 3 

  do uchwaJy RG 

   

 Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

 _rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2ŃńŃ rok  

   

Lp Wyszczególnienie  Kwota zJ 
1. Stan `rodków na początek roku 0 

      

2. Przychody ogóJem 6.000 

  z tego :   

   -  przelewy od Wojewody i Woj.. Inspekt. Ochrony _rodowis—a 5.000 

   - o”Jaty z tytuJu zastę”czego wywozu od”adów 1.000 

3. Wydatki ogóJem: 6.000 

  w tym :   

   - organizac–a a—c–i "S”rzątanie `wiata" 500 

   - monitoring gleby 500 

   - —oszty zastę”czego wywozu od”adów  1.000 

   - zakup pojemni—ów na `mieci 4.000 

4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0 
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UCHWAIA Nr XLIł3ń3łńŃ 

 RAŚŹ GMINŹ OSTRÓW 

z dnia 30 marca 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-2/2009 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr ńłŃ5 terenu poJowonego w rejonie centrum miejscowo`ci Ostrów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. 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 XVIIIł95ł2000 Rady Gminy 

Ostrów z dnia 19 kwietnia 2000 r. z ”óunie–szymi 
zmianami, Rada Gminy Ostrów uchwala co nastę”u–e: 
 

CźĘ_Ć I 
PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1Ł 1Ł  Uchwala się zmianę Nr I-2/2009 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 1ł05 terenu ”oJowonego w rejonie centrum 

mie–scowo`ci Ostrów, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXVIł279ł06 Rady Gminy Ostrów z dnia 

31 marca 2006 rŁ, o”ubli—owaną w Dz. Urz. 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 36 z dnia 

19 —wietnia 2006 rŁ, ”ozŁ 662, zwaną dale– zmianą 
planu.  

 

2.  Zmiana planu dotyczy obszarów o Jączne– 
”owierzchni o—oJo 3,28 ha, ”oJowonych w centrum 

Ostrowa, ”o zachodnie– stronie drogi wo–ewódz—ie– 
relacji Tuszyma ｦ Ropczyce ｦ Wi`niowa, oznaczonych 

na zaJączni—u graficznym nr 2 do uchwaJy, o —tóre– 
mowa w ust. 1 - rysunku planu Nr 1/05 ｦ symbolami: 

U2, U/MN oraz MN/U 1 i KŚW (graniczący z terenami 

MN/U1 i KD1).  

 

CźĘ_Ć II 
ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCŹCH PRźśPISACH 

 

§ 2. W uchwale Nr XXXVI/279/06 Rady 

Gminy Ostrów z dnia 31 marca 2006 r. wprowadza 

się nastę”u–ące zmiany:  
 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 

"§ 4Ł  
 

"1Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i —sztaJtowania zabudowy terenu oznaczonego na 
rysun—u ”lanu symbolem ｭMNłU1ｬ: 
 

" 1) nie do”uszcza się lo—alizowania usJug 
nalewących do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, w rozumieniu ”rze”isów 
o ochronie `rodowis—a; 
 

" 2) do”uszcza się rozwó– istnie–ących na 
terenie funkcji produkcyjnych w granicach istnie–ące– 
dziaJ—i budowlane–; 
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" 3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, 

usJugowe– lub handlowe– oddzielnie na 
wyodrębnionych dziaJ—ach, albo w ”oJączeniu na 
–edne– dziaJce;  
 

"4) powierzchnia zabudowy do powierzchni 

dziaJ—i: 
 

" a) dla terenów ”oJowonych w strefie 

ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony 

e—s”ozyc–i obie—tów zabyt—owych z drogi 

wo–ewódz—ie– - nie wię—sza niw 11%,  
 

"b) dla ”ozostaJych terenów nie wię—sza niw 
60%;  

 

"c) strefa ochrony e—s”ozyc–i obie—tów 
zabytkowych, o —tóre– mowa w § 4 to obszar 

zam—nięty w ”olu ”omiędzy s—ra–nymi ”un—tami 
oznaczone– na zaJączni—u nr 2 (rysunku planu) linii 

strefy ekspozycji a na–dale– wysuniętymi na zachód 
wierzchoJ—ami strefy ochrony —onserwators—ie–;  
 

"5) powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego na dziaJce budowlane– - nie mnie–sza niw 
25%, a w ”rzy”ad—u istnie–ących dziaJe— 
zbudowanych o ”owierzchni nie ”rze—racza–ące– 
0,15 ha oraz dziaJ—i ”rzeznaczone– ”od fun—c–ę 
usJugowo-”rodu—cy–ną - nie mnie–sza niw 15%;  
 

"6) na istnie–ących dziaJ—ach o powierzchni 

mnie–sze– niw 0,15 ha, do”uszcza się lo—alizowanie 
budyn—ów usJugowych w zbliweniu do gracy dziaJ—i 
budowlanej;  

 

"7) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgranicza–ące– drogę wo–ewódz—ą, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KD1 - 10,0 m, za wy–ąt—iem 
istnie–ącego budyn—u usJugowo-produkcyjnego 

zlo—alizowanego na dziaJce graniczące– od ”óJnocy 
z drogą wewnętrzną KŚW, dla —tórego w przypadku 

nadbudowy lub rozbudowy ustala się nie”rze—raczalną 
linię zabudowy w odlegJo`ć 8,0 m od —rawędzi –ezdni 
drogi wo–ewódz—ie–;  
 

"8) do”uszcza się zbliwenie budyn—u, 
o —tórym mowa w pkt. 7 na odlegJo`ć 1,5 m od 
granicy z drogą KŚW;  
 

"9) odlegJo`ć między budyn—ami 
zlokalizowanymi w strefie ochrony ekspozycji 

obie—tów zabyt—owych, mierzona równolegle do osi 
drogi wo–ewódz—ie–, nie mnie–sza niw 20,0 m;  
 

"10) szero—o`ci elewac–i budyn—ów od strony 
drogi wo–ewódz—ie–, oznaczone– na rysunku planu 

symbolem KD1:  

 

"a) dla budyn—ów zlo—alizowanych na 
dziaJ—ach ”oJowonych w strefie ochrony ekspozycji 

obie—tów zabyt—owych - nie wię—sza niw 12,0 m,  
 

"b) dla ”ozostaJych budyn—ów do”uszcza się 
elewac–e szersze niw 12,0 m ”od warun—iem 
rozczJon—owanie bryJy budyn—u lub zastosowania 
uskokowej linii zabudowy,  

 

"c) szero—o`ć czę`ci budyn—u, o —tórym 
mowa w ”—tŁ 7, lo—alizowane– bliwe– niw 10,0 m od linii 
rozgranicza–ące– drogę KŚ1 - nie wię—sza niw 15,0 m;  
 

"11) wyso—o`ć budyn—ów, mierzona od 
na–wywszego punktu terenu w obrysie `cian budyn—ów 
do kalenicy dachu - nie wię—sza niw 9,5 m, co nie 
dotyczy urządzeL montowanych na dachach 
budyn—ów związanych z funkcjonowaniem obiektu;  

 

"12) ”rze—rycie budyn—ów:  
 

"a) mieszkalnych, gospodarczych 

i garawowych dachami dwu lub wielospadowymi 

o nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º w odcieniach 

czerwieni lub brązu,  
 

"b) usJugowych i handlowych stropodachami 

lub dachami dwu lub wielospadowymi o nachyleniu 

”oJaci od 30º do 45º w odcieniach czerwieni lub 

brązu, z zastrzeweniem litŁ c,  
 

"c) bryJy gJówne– budyn—u usJugowo-

”rodu—cy–nego, zlo—alizowanego na dziaJce graniczące– 
z drogą wewnętrzną KŚW - stropodachem;  

 

"13) —olorysty—a budyn—ów:  
 

"a) —olorysty—a `cian ”astelowa, 
w odcieniach —oloru wóJtego, bewowego lub 
kremowego, ws”óJgra–ąca z —olorem dachów,  
 

"b) przepis pkt. 13 lit. a nie dotyczy detali 

archite—tonicznych budyn—u, szyldów re—lamowych 
oraz innych urządzeL montowanych na elewac–ach, 
wyni—a–ących z ”eJnione– fun—c–i obie—tu;  
 

"c) —olorysty—a `cian rozbudowanej, od 

strony drogi KŚ1, czę`ci budyn—u, o —tóre– mowa 
w pkt. 7 ｦ szara lub bewowa;  
 

"14) ogrodzenia dziaJe— awurowe,  
 

"15) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i:  
 

"a) nalewy dostosować wiel—o`ć i —sztaJt 
dziaJe— budowlanych do mowliwo`ci realizac–i 
zabudowy zgodnie z ustaleniami planu i przepisami 

odrębnymi dotyczącymi sytuowania zabudowy oraz 
dróg ”ublicznych,  
 

"b) nowo wydzielane dziaJ—i o powierzchni nie 

mnie–sze– niw 0,20 ha, szero—o`ci frontu od strony 
drogi ”ubliczne– nie mnie–sze– niw 30,0 m i granicy 

”rosto”adJe– do linii rozgranicza–ące– drogę ”ubliczną;  
 

"16) ustala się ma—symalny do”uszczalny 
”oziom haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo-

usJugowe–;  
 

"17) szczegóJowe zasady obsJugi 
komunikacyjnej teren:  

 

"a) dostę”no`ć —omuni—acy–na dziaJe— 
istnie–ącymi z–azdami z drogi wo–ewódz—ie– KŚ1;  
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"b) do”uszcza się wyznaczenie do–azdów 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych dla 

”owiązania nowo wydzielanych dziaJe— budowlanych 
z drogą wewnętrzna KŚW lub z jednym zjazdem 

z drogi wo–ewódz—ie–,  
 

"c) minimalne ws—auni—i mie–sc ”osto–owych:  
 

"- dla zabudowy mieszkaniowej - co najmniej 

1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego 

o”rócz mie–sca w garawu na —awde– dziaJce,  
 

"- dla zabudowy usJug administrac–i - 

1 mie–sce na 70 m2 ”owierzchni uwyt—owe– lecz nie 
mnie– niw 2 miejsca;  

 

"- dla ”ozostaJe– zabudowy usJugowe– 
i zabudowy produkcyjnej - 1 miejsce na 60 m2 

”owierzchni uwyt—owe– lecz nie mnie– niw 2 miejsca,  

 

"- dla usJug ”ublicznych lo—alizowanych 
w granicach terenu MNłU1 do”uszcza się 
lokalizowanie do 50% z caJ—owite– wymagane– ilo`ci 
mie–sc ”osto–owych ”oza dziaJ—ą budowlaną, na —tóre– 
lo—alizowana –est ta usJuga;  
 

"18) szczegóJowe zasady obsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej:  

 

"a) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię 
ele—tryczną z istnie–ących sieci ”rzebiega–ących ”rzez 
tereny mieszkaniowe i usJugowe, ”o zachodnie– 
stronie drogi wo–ewódz—ie– KŚ1, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne;  

 

"b) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
istnie–ące– sieci —analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– 
przez tereny mieszkaniowe i usJugowe, ”o zachodnie– 
stronie drogi wo–ewódz—ie– KŚ1, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne;  

 

"c) od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych 
(związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą) 
w s”osób o—re`lony w obowiązu–ących w tym 

zakresie przepisach odrębnych w dostosowaniu do 

rodza–u ”rowadzone– dziaJalno`ci;  
 

"d) sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne– 
nalewy ”rowadzić w granicach terenu w s”osób nie 
”owodu–ący ograniczeL w jego zagospodarowania pod 

o—re`loną fun—c–ę; 
 

"e) ogrzewanie budyn—ów indywidualne, 

w s”osób nie ”ogarsza–ący stanu `rodowis—a 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a;  
 

"f) 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 prowadzonej 

dziaJalno`ciŁ" 
 

2) w § 6:  
 

a) w ust. 1 pkt. 4 ”o sJowach: ｭ3 —ondygnac–i 
nadziemnych,ｬ doda–e się te—st w brzmieniu: 

ｭz zastrzeweniem ustŁ 3;ｬ  
 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Na terenie 

oznaczonym na rysun—u ”lanu symbolem ｭU2ｬ poza 

ustaleniami wymienionymi w ustŁ 1, ustala się:  
 

"1) utrzymanie istnie–ących obie—tów 
usJugowych, do”uszcza–ąc ich ”rzebudowę, 
rozbudowę i nadbudowę oraz uzu”eJnienie o nowe 

obie—ty usJug i handlu w granicach istnie–ących dziaJe— 
budowlanych, przy czym Jączna ”owierzchnia terenów 
”rzeznaczonych ”od usJugi administrac–i, —ultury, 
zdrowia i o`wiaty nie mowe stanowić mnie– niw 55% 
”owierzchni caJego terenu U2;  
 

"2) do”uszcza się ws”ólne zagos”odarowanie 
”oszczególnych dziaJe— na terenie U2 z dziaJ—ami na 

terenie UłMN, na szero—o`ci nie wię—sze– niw 10,0 m 
w gJąb terenu UłMN;  
 

"3) ustala się obowiąze— za”ewnienia 
”owiązaL ”ieszych z terenem oznaczonym na rysunku 

planu symbolem U/MN;  

 

"4) ”odziaJ na dziaJ—i budowlane zgodnie 
z istnie–ącym ”odziaJem geodezyjnym, przy czym 

do”uszcza się Jączenie do trzech sąsiadu–ących dziaJe— 
ewidencyjnych w granicach –edne– dziaJ—i budowlane–;  
 

"5) cechy zabudowy:  

 

"a) budynki o wyso—o`ci do trzech 
—ondygnac–i nadziemnych, ”rzy czym do”uszcza się 
rozbudowę i ”rzebudowę istnie–ących budyn—ów 
o wię—sze– liczbie —ondygnac–i; 
 

"b) ”rze—rycie budyn—ów dachami 
spadowymi, o nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º 
w odcieniach czerwieni lub brązu;  
 

"6) —olorysty—a `cian ”astelowa, 
w odcieniach —oloru bewowego lub —remowego, 
ws”óJgra–ąca z —olorem dachów;  
 

"7) przepis ust. 3 pkt. 6 nie dotyczy detalu 

archite—tonicznego budyn—ów;  
 

"8) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

KD3;  

 

"9) szczegóJowe zasady obsJugi w zakresie 

infrastruktury technicznej:  

 

"a) zaopatrzenie w wodę, gaz i energię 
ele—tryczną z istnie–ących sieci ”rzebiega–ących ”rzez 
tereny mieszkaniowe i usJugowe, ”o zachodnie– 
stronie drogi wo–ewódz—ie– KŚ1, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne;  

 

"b) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
istnie–ące– sieci —analizac–i sanitarne– ”rzebiega–ące– 
przez tereny mieszkaniowe i usJugowe, ”o zachodnie– 
stronie drogi wo–ewódz—ie– KŚ1, ”o”rzez ”rzyJączenia 
indywidualne;  

 

"c) od”rowadzenie `cie—ów ”rzemysJowych 
(związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą) 
w s”osób o—re`lony w obowiązu–ących w tym 
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za—resie ”rze”isach odrębnych w dostosowaniu do 

rodza–u ”rowadzone– dziaJalno`ci;  
 

"d) sieci i ”rzyJącza infrastru—tury techniczne– 
nalewy ”rowadzić w granicach terenu w s”osób nie 
”owodu–ący ograniczeL w zagospodarowania terenu 

”od o—re`loną fun—c–ę;  
 

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

"f) 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 prowadzonej 

dziaJalno`ciŁ" 
 

3) w § 14:  
 

a) w ust. 1 pkt. 5 ”o sJowach: ｭ minimum 
8,0 mｬ doda–e się te—st w brzmieniu: 

""z zastrzeweniem ”—tŁ 7"" 

 

b) po pkt. 6 —ro”—ę zamienia się ”rzecin—iem 
i doda–e się ”kt 7 w brzmieniu: "ｭ7) do”uszcza się 
zwęwenie szero—o`ci drogi KŚW, graniczące– z terenem 

MNłU1 do 6,0 m od strony ”oJudniowe–Łｬ" 

 

§ 3Ł Ustala się 5 % 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 

 

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

§ 5Ł 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 
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UCHWAIA BUŚvśTOWA NA ROK 2ŃńŃ Nr XXIIł28łŃ9 

 RADY GMINY WIELKIE OCZY 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie budwetu na 2ŃńŃ rok 
 

DziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 4, 

pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

Rada Gminy Wiel—ie Oczy uchwala co nastę”u–e: 
 

§ 1. 1Ł  O—re`la się dochody budwetu gminy 
w kwocie 9Ł589ŁŃ97,6Ń zJ z tego: 

 

- dochody biewące w —wocie 9Ł034Ł858,60 zJ, 
 

- dochody ma–ąt—owe w —wocie 554Ł239,00 zJŁ  
 

2.  Okre`la się wydat—i budwetu gminy 
w kwocie 9Ł229ŁŃ97,6Ń zJ 

 

z tego: 

 

- wydat—i biewące w —wocie 8Ł697Ł208,50 zJ, 
 

- wydat—i ma–ąt—owe w —wocie 531Ł889,10 zJŁ  
 

3Ł  O—re`la się nadwyw—ę budwetu gminy 
w kwocie 36ŃŁŃŃŃ,ŃŃ zJ 

 

z ”rzeznaczeniem na s”Jatę rat —redytów 
i ”owycze—Ł  

 

4Ł  O—re`la się rozchody budwetu w kwocie 

36ŃŁŃŃŃ,ŃŃ zJ 
 

z tego: 

 

- § 992 "S”Jaty otrzymanych —ra–owych 
—redytów i ”owycze—" w —wocie 360Ł000,00 zJŁ  

 

§ 2. O—re`la się szczególne zasady 
wy—onywania budwetu w 2010 ro—u, wyni—a–ące 
z odrębnych ustaw, tj.: 

 

1Ł  W my`l artŁ 182 ustawy z dnia 

26 ”audzierni—a 1982 rŁ o wychowaniu w trzeuwo`ci 
i ”rzeciwdziaJaniu al—oholizmowi dochody z o”Jat za 
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 

oraz dochody z o”Jat o—re`lonych w art. 111 

wykorzystywane będą na realizac–ę gminnych 
”rogramów ”rofila—ty—i i rozwiązywania ”roblemów 
al—oholowych oraz Gminnych Programów, o —tórych 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ”rzeciwdziaJaniu nar—omanii, i nie mogą być 
przeznaczane na inne cele.  

 

§ 3. Wyodrębnia się wydat—i na do—sztaJcanie 
nauczycieli w kwocie ń4Ł98ń,ŃŃ zJ 

z tego:  

 


