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i unieszkodliwiania okre`lone w ”rze”isach 
odrębnych, 

2) ”rzekazywanie do zakJadów ”osiadających 
stosowne zezwolenia zebranie selektywnie 

od”adów w tym wielkogabarytowych oraz 
zuwytego s”rzętu elektrycznego 
i elektronicznego, 

3) ”rzekazywanie do zakJadów ”osiadających 
stosowne zezwolenia zebranej selektywnie 

frakcji odpadów niebez”iecznych zawartych 
w odpadach komunalnych, 

4) za”ewnić gotowo`ć zawarcia umowy odbioru 
od”adów komunalnych z wJa`cicielem kawdej 
nieruchomo`ci ”oJowonej na obszarze 
wykonywanej dziaJalno`ci, 

5) za”ewnić wJa`cicielom nieruchomo`ci 
mowliwo`ć zaku”u worków lub zaku”u, 
dzierwawy bądu innego rodzaju korzystania 

z ”ojemników na od”ady o ”ojemno`ci 
od”owiadającej ustalonej częstotliwo`ci odbioru 
od”adówŁ 

5. Przedsiębiorca ”owinien ws”óJdziaJać 
z wJadzami samorządowymi we wdrawaniu Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami oraz w podejmowanych 

akcjach i inicjatywach na rzecz poprawy gospodarki 

odpadami w Gminie Olszanica. 

§ 3Ł 1ŁPrzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie o”równiania zbiorników 
bezod”Jywowych i trans”ortu nieczysto`ci ciekJych 
”owinien s”eJniać nastę”ujące wymagania: 

1) ”osiadać zaplecze techniczno-biurowe 

w ”ostaci bazy trans”ortowej wraz z garawami 
miejscami postojowymi i punktami myjni 

samochodowej, 

2) ”osiadać umowę lub ”isemne za”ewnienie 
stwierdzające gotowo`ć odbioru (”rzez okres, 
o który ”rzedsiębiorca wystę”uje we wniosku 

o wydanie zezwolenia) nieczysto`ci ciekJych 
”rzez stacje zlewną, 

3) ”osiadać ”ojazdy asenizacyjne s”eJniające 
wymagania zawarte w roz”orządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 

w s”rawie wymagaL dla Pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

4) ”ojazdy ”owinny być estetyczne,oznakowane 
w s”osób umowliwiający identyfikację 
”rzedsiębiorcy `wiadczącego usJugę, 

5) ”osiadać `rodki techniczne umowliwiające 
”rzekazywanie organowi gminy, drogą 
elektroniczną danych wymaganych ”rze”isami 
prawa, 

6) za”ewnić gotowo`ć zawarcia umowy na 
o”równianie zbiorników bezod”Jywowych 
z wJa`cicielem kawdej nieruchomo`ci na terenie 
Gminy Olszanica. 

2Ł Wymagania, o których mowa w ustŁ 1 
powinny zostać ”otwierdzone dokumentami 
a w szczególno`ci: 

1) w”is do ewidencji dziaJalno`ci gos”odarczej lub 
w”is do rejestru ”rzedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, 

2) dokument ”otwierdzający tytuJ ”rawny do 
nieruchomo`ci, na której znajduje się baza 
transportowa i zaplecze techniczno- biurowe, 

3) dokumenty ”otwierdzające ”osiadanie 
”ojazdów asenizacyjnych wraz z ich o”isem 
technicznym, 

3Ł Przedsiębiorca zobowiązany jest ”rowadzić 
dziaJalno`ć z zachowaniem od”owiedniego standardu 
sanitarno -higienicznego oraz zgodnie z odrębnymi 
”rze”isami dotŁ ochrony `rodowiska Ł 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Olszanica. 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 
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UCHWAIA Nr XXXVIIł243łŃ9 

RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ”oJowonego w miejscowo`ci _wierchowa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
UŁ z 2001 roku Nr 142 ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 

art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 15  - 1089 -  Poz. 377 
 

UŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) uchwala się, co 
nastę”uje: 

RozdziaJ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1Ł 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski uchwalonym 

UchwaJą Nr Xł74ł99 Rady Gminy w Osieku Jasielskim 
z dnia 1 grudnia 1999 rŁ wraz z ”óuniejszymi 
zmianami uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego w miejscowo`ci 
_wierchowa, zwany dalej ”lanem 

2. Przedmiotem planu jest obszar ”oJowony 
w ”óJnocnej czę`ci gminy Osiek Jasielski 
w miejscowo`ci _wierchowa ”oza terenami 
zainwestowania. 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000; 

4Ł Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone są 
na rysunku planu symbolami literowymi 

od”owiadającymi ich funkcji ustanowionej ”rze”isami 
uchwaJyŁ 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu oraz 

symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami 
planu. 

6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
”rzeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej ｦ 

lokalizacji elektrowni wiatrowych - oznaczone 

na rysunku planu symbolami: PW1, PW2 

i PW3; 

2) tereny komunikacji ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: KD-G1, KD-G2, KDW1, 

KDW2, KDW3 i KDW4; 

3) tereny rolnicze ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 

i R9; 

4) tereny zalesieL ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: ZLD1, ZLD2, ZLD3, ZLD4, 

ZLD5 i ZLD6; 

5) tereny lasów ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 i ZL5; 

6) tereny zieleni korytarzy ekologicznych wzdJuw 
cieków wodnych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZI1, ZI2, ZI3 i ZI4; 

7) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: WS1 

i WS2. 

 

 

RozdziaJ II 

Ustalenia obowiązujące na caJym 
obszarze objętym ”lanem 

§ 2Ł 1. Przy realizacji inwestycji na obszarze 

”lanu uwzględniać: 

1) wyniki badaL geotechnicznych w zakresie 
no`no`ci gruntu i ”oziomu wód gruntowych; 

2) warunki wynikające z ”rzebiegu ciągów sieci 
infrastruktury technicznej zwJaszcza 
z ”rzebiegu linii `rednich na”ięćŁ 

2Ł GJówne ciągi sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, niezbędne do obsJugi ”rojektowanych 
terenów zabudowy techniczno-”rodukcyjnej ”rowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg, w ”rzy”adku braku 
mowliwo`ci takiej realizacji inwestycji, do”uszcza się 
”rzebieg sieci i lokalizację urządzeL w terenach 
wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie. 

3. Lokalne sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej do”uszcza się na obszarze ”lanu 
w ”rzy”adkach nie kolidujących z ustaleniami ”lanuŁ 

§ 3Ł Zasady zagos”odarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1Ł Śla cieków (”otoków i rowów 
melioracyjnych) w”rowadza się zakaz zabudowy ”o 
obydwu stronach cieku w odlegJo`ci minimum 15,0mŁ 

2Ł Ustala się ochronę konserwatorską terenów 
o udokumentowanych warto`ciach kulturowych tj. 

istniejących stanowisk archeologicznychŁ 

RozdziaJ III 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

”oszczególnych terenów ”lanu 

§ 4Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami: PW1, PW2 i PW3, z przeznaczeniem pod 

lokalizacje elektrowni wiatrowych. 

2Ł Ustala się nastę”ujące warunki 
zagos”odarowania i obsJugi komunikacyjnej terenów: 

1) ObsJuga komunikacyjna terenów z drogi 
publicznej (KD-G1 i KD-G2) poprzez drogi 

wewnętrzne (KŚW1, KŚW2, KŚW3 i KŚW4) 
z projektowanymi wjazdami. 

2) Śo”uszcza się lokalizacje sieci i urządzeL 
infrastruktury dla obsJugi turbin wiatrowychŁ 

3) źakazuje się lokalizacji budynkówŁ 

4) Maksymalna wysoko`ć skrajnego ”unktu Jo”aty 
wirnika w pozycji pionowej do 150,0m. 

5) Nakazuje się wy”osawenie elektrowni 

witarowych w znaki przeszkodowe. 
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6) Śo”uszcza się lokalizację obiektów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji turbin wiatrowych. 

7) Nakazuje się ”ozostawienie minimum 
80% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

8) Poszczególne tereny: PW1, PW2 i PW3 nalewy 
zagos”odarować kawdy jako jedną dziaJkę 
budowlanąŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1Ł źao”atrzenie w energię elektryczną odbywać 
się będzie w o”arciu o: istniejącą sieć 
elektroenergetyczną ｦ linie `rednich (15kV) i niskich 
na”ięć oraz rozbudowywaną i ”rzebudowywaną sieć 
wraz z urządzeniami elektroenergetycznymiŁ 

§ 5Ł 1. Wyznacza się tereny komunikacji 
z ”rzeznaczeniem dla dróg ”ublicznych 

i wewnętrznych 

1) Ustala się ich nastę”ujące ”arametry techniczne 
i uwytkowe 

a) KD-G1 i KD-G2 ｦ teren drogi publicznej, 

gJównej, jako fragment ”asa drogowego 

b) KDW1, KDW2, KDW3 i KDW4 ｦ teren dróg 
wewnętrznych, utwardzonych o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających ｦ 10,0m, 

szeroko`ci jezdni minimum 4,5m; 

2Ł W liniach rozgraniczających włw dróg: 

1) do”uszcza się: 

a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci 

infrastruktury technicznej podziemnej poza 

”asem jezdni, bez naruszania elementów 
technicznych dróg i bez zmniejszania warto`ci 
uwytecznej drogi, przy zachowaniu 

bez”ieczeLstwa ruchu; 

b) realizację zjazdów indywidualnych do terenów 
zainwestowania; 

c) nie wydzielanie jezdni i chodnika, 

z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla 

dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych; 

d) wytyczanie `ciewek rowerowych; 

2) zakazuje się 

a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeL 
niezwiązanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

b) od”rowadzania wód o”adowych z ”owierzchni 
utwardzonych narawonych na zanieczyszczenie 
do kanalizacji deszczowej lub odbiornika. 

3Ł W”rowadza się obowiązek ujmowania wód 
opadowych z powierzchni terenów komunikacji, 
z których s”Jyw stanowić mowe zagrowenie dla 
`rodowiska ”rzyrodniczego, w lokalne systemy 

kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika. 

§ 6Ł 1Ł Wyznacza się tereny uwytkowane 
rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolami: R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 i R9, bez prawa 

zabudowy. 

2Ł Na terenie, o którym mowa w ustŁ 1 

do”uszcza się: 

1) lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 

technicznej; 

2) budowę kJadek ”ieszych lub mostów; 

3) lokalizację dróg i dojazdów nieutwardzonych do 
”ól i lasów oraz do urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

4) lokalizację urządzeL infrastruktury turystycznej 
w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, konnych, deszczochronów, 
ambon widokowych, tras narciarstwa 

biegowego, oraz innych sJuwących tej funkcji; 

5) lokalizowanie stawów rybnych do hodowli ryb 
karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni 

uwytkowej stawu i Jososiowatych o ”rodukcji 
do 1t/ha i poborze wody do 1l/s; 

3Ł Na terenie okre`lonym w ustŁ1 zakazuje się: 

1) zalesiania uwytków rolnych; 

2) likwidowania zadrzewieL `ród”olnych, 
”rzydrownych i nadwodnych, jeweli nie wynikają 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego 

lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub na”rawy urządzeL 
wodnych; 

3) likwidowania naturalnych, maJych zbiorników 
wodnych, ciągów drenawowych oraz obszarów 
wodno-bJotnychŁ 

§ 7Ł 1Ł Wyznacza się tereny zalesieL oznaczone 
na rysunku planu symbolami: ZLD1, ZLD2, ZLD3, 

ZLD4, ZLD5 i ZLD6. 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację urządzeL 
infrastruktury turystycznej w ”ostaci: `ciewek 
i szlaków ”ieszych, rowerowych, deszczochronów, 
ambon widokowych oraz innych sJuwących tej funkcjiŁ 

§ 8Ł 1Ł Wyznacza się tereny lasów oznaczone 
na rysunku planu symbolami: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 

i ZL5. 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację urządzeL 
infrastruktury turystycznej w ”ostaci: `ciewek 
i szlaków ”ieszych, rowerowych, deszczochronów, 
ambon widokowych oraz innych sJuwących tej funkcji. 

§ 9Ł 1Ł Wyznacza się tereny zieleni korytarzy 
ekologicznych oznaczone na rysunku planu 

symbolami: ZI1, ZI2, ZI3 i ZI4, z przeznaczeniem pod 

zieleL izolacyjną cieków wodnychŁ 
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2Ł źakazuje się lokalizowania na terenie zieleni 
budynkówŁ 

3Ł Śo”uszcza się ”rowadzenie `ciewek ”ieszych, 
rowerowych, remonty i ”rzebudowy dróg 
nieutwardzonych, a takwe lokalizację urządzeL 
związanych z gos”odarką wodną i zabez”ieczeniem 
przeciwpowodziowym. 

4Ł Śo”uszcza się budowę kJadek ”ieszych lub 
mostkówŁ 

5Ł W obszarach zagrowonych zalaniem nalewy 
utrzymywać teren w formie ”orostu Jęgowego lub Jąk 
i pastwisk. 

6. Zakazuje się likwidacji zakrzaczeL 
i zadrzewieL, oraz ro`linno`ci zbiorowisk Jęgowych, 
jeweli nie wynika to z ”otrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeLstwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub na”rawy 
urządzeL wodnychŁ 

§ 10Ł 1Ł Wyznacza się tereny wód 
”owierzchniowych `ródlądowych ｦ cieków wodnych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami WS1 i WS2. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie kJadek 
i mostkówŁ 

3Ł źakazuje się wszelkich dziaJaL niszczących 
naturalne uksztaJtowanie brzegów, za wyjątkiem tych 
które związane są z ochroną ”rzeciw”owodziową, 
”rzeciwosuwiskową lub związane są z budowa lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na”rawą 
urządzeL wodnychŁ 

RozdziaJ IV 

Ustalenia koLcowe 

§ 11Ł Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
”rojektowanych ”lanem , tereny ”oszczególne 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniu 

§ 12Ł Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30%. 

§ 13Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Osiek JasielskiŁ 

§ 14Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszeniaŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Osieku Jasielskim 

 

Piotr Wojdacz 
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