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b) malowanie olejne drzwi i okien od strony 

wewnętrzne–, mebli wbudowanych, urządzeL 
kuchennych, sanitarnych oraz grzewczych, 

w celu zabez”ieczenia ich ”rzed —oroz–ąŁ 
 

3Ł Śo na”raw, o —tórych mowa w ustŁ 2 ”—tŁ 1 
- 8 nie zalicza się na”raw ”olega–ących na usuwaniu 
ustere— wyni—Jych z wy—onawstwa budowlanego lub 
wad urządzeL i materiaJów budowlanychŁ 
 

4. Naprawy i odnawianie lokalu w budynku 

w”isanym do re–estru zabyt—ów mogą być 
wykonywane po uzyskaniu zezwolenia Konserwatora 

źabyt—ówŁ  
 

5. Najemca poza naprawami, wymienionym 

w ustŁ 2 –est obowiązany do na”rawiania sz—ód 
”owstaJych –ego winy lub winy –ego domowni—ówŁ  
 

6Ł Obowiąz—i w zakresie utrzymania lokalu, 

budyn—u i ”omieszczeL ”rzynalewnych nie wymienione 
w ustŁ1 i 2 obciąwa–ą wyna–mu–ącegoŁ 
 

§ 14Ł Tryb roz”atrywania i zaJatwiania 
wnios—ów osób ubiega–ących się o wyna–em lo—alu 
komunalnego w zasobach mieszkaniowych Gminy 

GJogów MJ”Ł odbywaJ się będzie zgodnie 
z nastę”u–ącymi zasadami: 
 

1Ł Osoba ubiega–ąca się o wyna–ęcie lo—alu 
—omunalnego s—Jada ”isemny wniose— w se—retariacie 
Urzędu Mie–s—iego w GJogowie MJ”Ł na gotowym 
formularzu przygotowanym przez Referat Gospodarki 

Komunalnej.  

 

2Ł Wnios—i s—Jadane są w Referacie Gos”odar—i 
Komunalne– i s”rawdzane ”od względem formalnym 
i merytorycznym. W przypadku gdy wnioskodawca nie 

s”eJnia warun—ów o—re`lonych w § 2 i § 7 wniose— 
zosta–e odrzucony z zastosowaniem § 3, § 4 i § 5Ł  
 

3. Wnios—i roz”atrywane są z chwilą 
pozyskania wolnego mieszkania komunalnego przez 

—omis–ę ”owoJaną ”rzez Burmistrza GJogowa MJ”Ł, 
celem zbadania wiarygodno`ci danych we wnios—u 
i s”orządzeniu ”roto—oJuŁ  
 

4Ł Burmistrz GJogowa MJ”Ł na ”odstawie 
analizy proto—oJu s”orządza listę osób u”rawnionych 
do na–mu lo—alu, —tórą ”oda–e do ”ubliczne– 
wiadomo`ci w s”osób zwycza–owo ”rzy–ętyŁ  
 

§ 15Ł 1Ł Remont ”ustostanu obe–mu–e –edynie 
”odstawowy za—res ”rac niezbędnych do ”onownego 
zasiedlenia lokalu przez nowego najemcęŁ  
 

2. Przed wydaniem lokalu najemcy strony 

s”orządza–ą ”roto—óJ, w —tórym o—re`la–ą stan 
techniczny i sto”ieL zuwycia zna–du–ących się w nim 
instalac–i i urządzeLŁ Proto—óJ stanowi ”odstawę 
rozliczeL ”rzy o”równianiu lo—aluŁ  
 

§ 16Ł Arty—uJy ”owoJane w uchwale bez 

bliwszego o—re`lenia oznacza–ą arty—uJy ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 rŁ o ochronie ”raw lo—atorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).  

 

§ 17Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi GJogowa MaJo”ols—iegoŁ  
 

§ 18Ł Traci moc uchwaJa Nr XLIIł384ł02 Rady 
Mie–s—ie– w GJogowie MaJo”ols—im z dnia 15 marca 
2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w s—Jad miesz—aniowego zasobu Gminy 
GJogów MJ”Ł  
 

§ 19Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o 14 dniach 
od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Karol Kamler 

 

 

 

 

 

 

1832 

 

UCHWAIA Nr XLIIIł4Ń4łŃ9 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 25 wrze`nia 2009 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zJowa gazu ziemnego Kupno w tym o`rodka zbioru gazu wraz z przyJączami 

oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego poJowonych 

w Gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 3 ustŁ 1, 
art. 4 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunie–szymi zmianami) Rada Mie–s—a w Kolbuszowe– 
uchwala, co nastę”u–e: 
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IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1Ł 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa 

uchwalonym uchwaJą Nr XXVł207ł00 Rady Mie–s—ie– 
w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2000 r. uchwala 

się mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego 
terenów zJowa gazu ziemnego Ku”no w tym o`rod—a 
zbioru gazu oraz gazociągów —o”alnianych i gazociągu 
e—s”edycy–nego ”oJowonych w Gminie Kolbuszowa, 

wo–ewództwo podkarpackie. 

 

2Ł Plan mie–scowy, o —tórym mowa w ustŁ 1 
obejmuje tereny o powierzchni 81 6762 ha 

”rzeznaczone ”od o`rode— zbioru gazu wraz 
z ”rzyJączami i drogą do–azdową, odwierty Kupno 2, 

Ku”no 3 i Ku”no 6 oraz strefę —ontrolowaną wzdJuw 
trasy gazociągów —o”alnianych i gazociągu 
e—s”edycy–nego wyznaczoną w terenach rolniczych 
i le`nych w mie–scowo`ciach Ku”no, Poręby 
Ku”ieLs—ie, WideJ—a, Bu—owiec i Kolbuszowa Górna 
w Gminie Kolbuszowa. 

 

§ 2. 1. Ustalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zJowa gazu 
ziemnego Ku”no w tym o`rod—a zbioru gazu wraz 
z ”rzyJączami oraz gazociągów —o”alnianych 
i gazociągu e—s”edycy–nego ”oJowonych w Gminie 
Kolbuszowa wo–ewództwo ”od—arpackie zwanego 

w dalszym ciągu uchwaJy ”lanem, stanowią tre`ć 
ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

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

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

stanowiący zaJączni— Nr 1A, 1B oraz 1C,  
 

2) rozstrzygnięcia dotyczące roz”atrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu miejscowego, 

stanowiące zaJączni— Nr 2,* 

 

3) rozstrzygnięcia dotyczące s”osobu realizac–i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami ustawy o finansach publicznych 

stanowiące zaJączni— Nr 3Ł* 

 

3. Rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

obowiązu–e w za—resie: 
 

1) granic terenów ob–ętych ”lanem, 
 

2) ”rzeznaczenia terenów oraz ich oznaczeL, 
 

3) linii rozgranicza–ących tereny o równym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 

oraz ich oznaczeL, 
 

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ich 

oznaczeLŁ 
 

§ 3Ł Ile—roć w dalszych ”rze”isach ninie–sze– 
uchwaJy –est mowa o: 
 

1) uchwale - nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
uchwaJę Rady Mie–s—iej w Kolbuszowej, o ile z tre`ci 
przepisu nie wynika inaczej, 

 

2) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami 
wykonawczymi, 

 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgranicza–ącymi, 
 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez 
to rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
”odstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
przeznaczenie podstawowe, 

 

5) strefie kontrolowanej, strefie bez”ieczeLstwa 
i odlegJo`ci ”odstawowe– nalewy ”rzez to rozumieć 
nazewnictwo ustalone w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

§ 4Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
terenów: 
 

1) tereny górnicze, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami PG, o powierzchni 0.7803 ha, 

 

2) tereny infrastruktury gazowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami IG, o powierzchni 

0.5145 ha, 

 

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolami R, o powierzchni 73.7698 ha, 

 

4) tereny lasów, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami ZL, o powierzchni 1.0378 ha, 

 

5) tereny wód ”owierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami WS, o powierzchni 

0.2854 ha, 

 

6) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolami KS, o powierzchni 0.0849 ha, 

 

7) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami KD/L, o powierzchni 

0.6108 ha, 

 

8) tereny dróg wewnętrznych —lasy L, oznaczone 
na rysunku planu symbolami KDW, 

o powierzchni 1.6878 ha, 

 

9) tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami KDX. O powierzchni 

0.7473 ha. 

 

2. Przeznaczenie ”odstawowe ”rzewawa–ące na 
danym terenie, przeznaczenie dopuszczalne 

uzu”eJnia–ące lub wzbogaca–ące ”rzeznaczenie 
”odstawowe, zasady —sztaJtowania zabudowy oraz 
zagos”odarowania terenów w tym linie zabudowy, 
udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej oraz gabaryty 

”ro–e—towane– zabudowy zostaJy ustalone 
w ”rze”isach szczegóJowych dla ”oszczególnych 
terenówŁ  
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§ 5Ł Ustala się zasady ochrony `rodowis—a, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 

1) ”rzy zagos”odarowaniu terenów nalewy 
uwzględnić uwarun—owania wyni—a–ące z ”oJowenia 
w obszarze s”ec–alne– ochrony ”ta—ów NATURA 2000 
Puszcza Sandomierska, kod obszaru PLB 180 005, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale, 

 

2) ”rzy zagos”odarowaniu terenów ”oJowonych 
w obszarze górniczym KUPNO ｦ utworzonego decyz–ą 
Ministra _rodowis—a Nr 7ł2007 z dnia 8 marca 
2007 rŁ nalewy za”ewnić warun—i i ograniczenia 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale, 

 

§ 6Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące 
realizacji infrastruktury technicznej: 

 

1) zaopatrzenie w wodę rozwiązać indywidualnie,  
 

2) zao”atrzenie w energię ele—tryczną rozwiązać 
indywidualnie z linii elektroenergetycznej 

`redniego na”ięcia 15 —V, 
 

3) dostę”no`ć do `rod—ów Jączno`ci rozwiązać 
indywidualnie ”rzez ”rzyJączenie do linii 
telekomunikacyjnej, 

 

4) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych rozwiązać 
indywidualnie do szczelnego zbiorni—a `cie—ów, 

 

5) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych z dachów 
i zadaszeL (tzwŁ czystych) na wJasny teren 
zielony,  

 

6) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych 
z powierzchni dróg ”ublicznych narawonych na 
zanieczyszczenie rozwiązać indywidualnie 
”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące do rowu, 

 

7) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych 
z ”owierzchni dróg wewnętrznych, ”laców 
i ”ar—ingów narawonych na zanieczyszczenie 
rozwiązać indywidualnie ”o”rzez urządzenia 
oczyszcza–ące do odbiorni—a, 

 

8) gromadzenie od”adów —omunalnych 
w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

dziaJ—i z obowiąz—iem ich o”równiania na 
zasadach obowiązu–ących w gminie, 

 

9) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyni—u 
prowadzone– dziaJalno`ci ”rodu—cy–no-usJugowe– 
w s”osób nie zagrawa–ący `rodowis—u i terenom 
sąsiednim,  

 

10) od”rowadzenie `cie—ów technologicznych 
”owsta–ących w wyni—u ”rowadzone– 
dziaJalno`ci usJugowe– rozwiązać indywidualnie 
w s”osób nie ”owodu–ący zanieczyszczenia 

wód i gruntu, 
 

11) ogrzewanie obie—tów —ubaturowych 
indywidualne nie ”ogarsza–ące stanu 
`rodowis—aŁ 

 

2. Sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia infrastru—tury techniczne– nalewy 
lo—alizować w terenach rolniczychŁ 
 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastruktury 

techniczne– oraz urządzeL infrastru—tury techniczne– 
w terenach le`nychŁ 
 

4Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury 
techniczne– w ”asach dróg ograniczonych liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 
 

5Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nych 
elementów uzbro–eniaŁ 
 

IIŁ PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 7Ł 1Ł Śla terenów górniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 37.PG, o powierzchni 

0Ł6564 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę o`rod—a zbioru gazu, 
 

2) dopuszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
z wydzieleniem dziaJe— ”od lo—alizac–ę terenów 
o`rod—a zbioru gazu, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z drogi 
wewnętrzne– 04ŁKŚW, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

”oJudniowe– w odlegJo`ci 10Ł0 m od linii 
rozgranicza–ące– teren drogi wewnętrzne– 
04.KDW,  

 

5) w ramach terenu nalewy wydzielić od”owiednią 
ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla samochodów ”rzy 
ws—auni—u 1 mie–sce na 1 zatrudnionego ”lus 
2 miejsca rezerwowe, 

 

6) teren ogrodzić ogrodzeniem trwaJym, 
 

7) powierzchnia biologicznie czynna minimum 

10% w stosun—u do caJo`ci terenu lub —awde– 
wydzielone– dziaJ—iŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórych mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
 

1) budynek  administracyjno  - socjalny  -  obiekt 

1-—ondygnacy–ny usytuowany równolegle do 
zachodniej granicy terenu, nie podpiwniczony, 

przekryty dwuspadowym lub wielospadowym 

dachem o —ącie nachylenia ”oJaci do 400, 

wyso—o`ć obie—tu mierzona od ”oziomu 
”rzylegJego terenu do o—a”u nie wię—sza niw 
4.5 m, wyso—o`ć obie—tu do —alenicy nie 
wię—sza niw 9Ł0 m, 

 

2) budynek   zaplecza    technicznego   -   obiekt 

1-—ondygnacy–ny usytuowany równolegle do 
zachodniej granicy terenu, nie podpiwniczony, 

przekryty dwuspadowym lub wielospadowym 

dachem o —ącie nachylenia ”oJaci do 400, 

wyso—o`ć obie—tu mierzona od ”oziomu 
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”rzylegJego terenu do o—a”u nie wię—sza niw 
6.0 m, wyso—o`ć obie—tu do —alenicy nie 
wię—sza niw 12Ł0 m, 

 

3) obie—ty, urządzenia i instalac–e technologiczne 
do wyso—o`ci uzasadnione– względami 

technologicznymi –edna— nie wię—sze– niw 
15.0 m z wyJączeniem emitorów 
zanieczyszczeL ”yJowych i gazowychŁ 

 

§ 8Ł Śla terenów górniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 27.PG, o powierzchni 

0.0155 ha oraz 38.PG, o powierzchni 0.0181 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę odwiertów 
gazowych z do”uszczeniem urządzeL infrastru—tury 
gazowej, 

 

2) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
z wydzieleniem dziaJe— ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury gazowej, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z ciągu 
pieszo-jezdnego 08.KDX poprzez teren 28.KS oraz 

z ciągu ”ieszo-jezdnego 011.KDX przez teren 39.KS, 

 

4) teren ogrodzić ogrodzeniem trwaJymŁ 
 

§ 9Ł Śla terenów górniczych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 2.PG, o powierzchni 

0.1040 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę u—Jadu ”omiarowo - 

s”ustowego z do”uszczeniem urządzeL infrastru—tury 
gazowej, 

 

2) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
z wydzieleniem dziaJe— ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury gazowej, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z drogi 
publicznej 01.KD/L, 

 

4) teren ogrodzić ogrodzeniem trwaJymŁ 
 

§ 10Ł Śla terenów infrastru—tury gazowe–, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 32.IG, 

o powierzchni 0.1085 ha, 43.IG, o powierzchni 

0.3160 ha oraz 48.IG, o powierzchni 0.0910 ha 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę infrastru—tury 
gazowe– w tym gazociągów —o”alnianych, 
 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 32ŁIG 
z ciągu ”ieszo-–ezdnego 08ŁKŚX a terenów 43ŁIG 
oraz 48ŁIG z drogi wewnętrzne– 06ŁKŚWŁ 
 

§ 11Ł Śla terenów rolniczych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1.R, o powierzchni 

0.5021 ha, 3.R, o powierzchni 6.6172 ha, 5.R, 

o powierzchni 6.9700 ha, 7.R, o powierzchni 

10.8165 ha, 9.R, o powierzchni 20.7535 ha, 10.R, 

o powierzchni 1.8026 ha, 11.R, o powierzchni 

4.7110 ha, 12.R, o powierzchni 0.0455 ha, 14.R, 

o powierzchni 0.4585 ha, 16.R, o powierzchni 

0.0625 ha, 17.R, o powierzchni 3.8900 ha, 20.R, 

o powierzchni 0.0576 ha, 22.R, o powierzchni 

0.6911 ha, 23.R, o powierzchni 0.0324 ha, 25.R, 

o powierzchni 0.8767 ha, 26.R, o powierzchni 

1.7000 ha, 30.R, o powierzchni 0.0512 ha, 31.R, 

o powierzchni 1.2797 ha, 34.R, o powierzchni 

0.0467 ha, 36.R, o powierzchni 5.1518 ha, 41.R, 

o powierzchni 3.4208 ha, 45.R, o powierzchni 

2.8146 ha, 46.R, o powierzchni 0.2564 ha, 47.R, 

o ”owierzchni 0Ł8520 ha, ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania: 

 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg do–azdowych 
do gruntów rolnych, urządzeL i rowów melioracyjnych 

oraz sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– w tym 
gazociągów —o”alnianych, oznaczonych na rysun—u 
”lanu symbolami GK oraz gazociągu e—s”edycy–nego 
oznaczonego na rysunku planu symbolami GE,  

 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i bazowych 
telefonii bezprzewodowej, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
systemem istnie–ących ciągów ”ieszo-jezdnych i dróg 
wewnętrznych ”owiązanych —omuni—acy–nie 
z drogami publicznymi. 

 

§ 12Ł Śla terenów lasów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 8.ZL, o powierzchni 

0.0987 ha, 13.ZL, o powierzchni 0.2240 ha, 15.ZL, 

o powierzchni 0.1115 ha, 18.ZL, o powierzchni 

0.4545 ha, 21.ZL, o powierzchni 0.2500 ha oraz 

33.ZL, o powierzchni 0.1775 ha, 40.ZL, 

o powierzchni 0.0728 ha, 42.ZL, o powierzchni 

0.12200 ha oraz 44.ZL, o powierzchni 0.0660 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo-

–ezdnych oraz dróg wewnętrznych ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę budowli i urządzeL 
związanych z gos”odar—ą le`ną i meliorac–ą wodną, 
urządzeL turystycznych, dróg le`nych i ”ar—ingów 
le`nych, 
 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

 

§ 13Ł Śla terenów wód ”owierzchniowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4.WS, 

o powierzchni 0.0493 ha, 6.WS, o powierzchni 

0.1327 ha, 19.WS, o powierzchni 0.0120 ha, 24.WS, 

o powierzchni 0.0039 ha, 29.WS, o powierzchni 

0.0072 ha, 35.WS, o powierzchni 0.0803 ha, ustala 

się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) do”uszcza się realizac–ę ”rzedsięwzięć 
sJuwących ochronie ”rzeciw”owodziowe– a ta—we 
zabez”ieczeniu brzegów ”rzed eroz–ą,  
 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK oraz gazociągu e—s”edycy–nego 
oznaczonego na rysunku planu symbolami GE, 
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3) ustala się za—az zabudowy za wy–ąt—iem 
urządzeL związanych z gos”odar—ą wodnąŁ 
 

§ 14Ł Śla terenów —omuni—ac–i, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 28.KS, o powierzchni 

0.0420 ha oraz 39.KS, o powierzchni 0.0420 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingów, 
 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo-

–ezdnych oraz dróg wewnętrznych ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi, 

 

4) miejsca postojowe o nawierzchni 

utwardzonej. 

 

§ 15Ł Śla terenów dróg ”ublicznych —lasy L, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01.KD/L, 

o powierzchni 0.1263 ha, oraz 02.KD/L, 

o ”owierzchni 0Ł04845 ha, ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania: 

 

1) drogi o szero—o`ci w liniach 
rozgranicza–ących minimum 20Ł0 m, 
 

2) szero—o`ć –ezdni od 5Ł5 m do 6Ł0 m, 
 

3) dopuszcza się –ednostronny chodni— 
o szero—o`ci minimum 1Ł5 m, 
 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę wydzielonych 
stanowis— ”osto–owych wzdJuw –ezdni, 
 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazowej. 

 

§ 16Ł Śla terenów tym dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 03.KDW, 

o powierzchni 0.0583 ha, 04.KDW, o powierzchni 

0.8350 ha, 05.KDW, o powierzchni 0.2250 ha  

oraz 06ŁKŚW, o ”owierzchni 0Ł8660 ha, ustala się 
nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) drogi o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum 8Ł0 m,  
 

2) szero—o`ć –ezdni minimum 5Ł0 m, 
 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę wydzielonych 
stanowis— ”osto–owych wzdJuw –ezdni, 
 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK. 

 

§ 17Ł Śla terenów ciągów ”ieszo-jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 07.KDX, 

o powierzchni 0.0770 ha, 08.KDX, o powierzchni 

0.4700 ha, 0.9.KDX, o powierzchni 0.0139 ha, 

010.KDX, o powierzchni 0.0202 ha, 011.KDX, 

o powierzchni 0.0580 ha, 012.KDX, o powierzchni 

0.1485 ha oraz 013.KDX, o powierzchni 0.0238 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) szero—o`ć ciągów ”ieszo-jezdnych w liniach 

rozgranicza–ących minimum 5Ł0 m,  
 

2) dopuszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, w tym gazociągów 
kopalnianych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami GK. 

 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 18Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu. 

 

§ 19. Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty związane– ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu 

w wyso—o`ciach:  
 

- 5% dla terenów oznaczonych symbolami R, 
ZL, WS, 

 

- 10% dla terenów oznaczonych symbolami 
KD/L, KDW, KDX, KS 

 

- 15% dla terenów oznaczonych symbolami 
PG, IG. 

 

§ 20Ł Uchyla się uchwaJę Nr XLIIł396ł09 Rady 
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zJowa gazu 
ziemnego Ku”no w tym o`rodka zbioru gazu wraz 

z ”rzyJączami oraz gazociągów —o”alnianych 
i gazociągu e—s”edycy–nego ”oJowonych w Gminie 
Kolbuszowa, Wo–ewództwo Pod—ar”ac—ieŁ 
 

§ 21Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się 
Burmistrzowi Kolbuszowej. 

 

§ 22Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza się 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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