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UCHWAŁA NR XL/303/10 
RADY GMINY STRYSZAWA 

 z dnia 9 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych                                                
obszarów sołectwa Targoszów 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póŝn. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z póŝn. zm.), po stwierdzeniu zgod-
ności projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stryszawa Rada 
Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wybranych obszarów sołec-
twa Targoszów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Stryszawa Nr XXVI/203/2005 z dnia 24 maja 2005 ro-
ku. 

2. Plan obejmuje część sołectwa Targoszów, wskazaną 
w Uchwale Rady Gminy Nr XVIII/104/08 z dnia 05 
czerwca 2008 roku. 

3. Plan składa się z: 

1) tekstu niniejszej uchwały, 
2) załącznika nr 1 - zawierającego informacje na te-

mat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu, 
3) załącznika nr 2 - zawierającego informacje na te-

mat sposobu realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

§ 2. W uchwale Rady Gminy Stryszawa 
Nr XXVI/203/2005 z dnia 24.05.2005 r. wprowadza się 
następujące zmiany:1.  § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"We wszystkich terenach wymienionych w § 3: 

1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych 
w § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwią-
zanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
z póŝniejszymi zmianami, za wyjątkiem dróg publicz-
nych, 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych 
w § 3.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwią-
zanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
z póŝniejszymi zmianami, za wyjątkiem wymienionych 
ponişej przedsięwzięć: 

a)  instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji 
energii o całkowitej wysokości nie nişszej niş 30 m, 
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5; 

b)  instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w § 
2 ust. 1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje 
redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu 
nie większym niş 0,5 MPa i przyłączy do budynków; 

c)  instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy 
naftowej, produktów naftowych lub substancji 
chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, 
z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny; 

d)  instalacje do podziemnego magazynowania gazów 
łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na gaz 
płynny o pojemności nieprzekraczającej 20m3, nie-
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 42; 

e)  instalacje do naziemnego magazynowania kopal-
nych surowców energetycznych, niewymienionych 
w pkt 35, lub do naziemnego magazynowania gazu, 
z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny 
o pojemności nieprzekraczającej 10 m3oraz zbiorni-
ków na olej o pojemności nieprzekraczającej 3 m3; 

f)  wiercenia wykonywane w celu: 
--  ujmowania solanek, wód leczniczych lub termal-

nych, 
--  składowania odpadów promieniotwórczych, 
--  zaopatrzenia w wodę; 

g)  poszukiwanie lub rozpoznawanie złóş kopalin: 
--  połączone z robotami geologicznymi wykony-

wanymi przy uşyciu materiałów wybuchowych, 
--  na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
--  prowadzone metodą podziemną; 

h)  tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśnio-
wych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli; 

i)  trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie 
oraz urządzenia towarzyszące; 

j)  ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umoşliwiające 
pobyt nie mniej niş 100 osób, poza obszarami miej-
skimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 

k)  stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umoş-
liwiające pobyt nie mniej niş 100 osób; 

l)  zespoły zabudowy: 
--  przemysłowej na terenie o powierzchni nie 

mniejszej niş 1 ha, 
--  usługowej na terenie o powierzchni nie mniej-

szej niş 2 ha, centra handlowe i usługowe 
o powierzchni nie mniejszej niş 1 ha lub 
o powierzchni uşytkowej nie mniejszej niş 1 ha, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 

m)  drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, 
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, 
z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polega-
jących na budowie, przebudowie, montaşu, remon-
cie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejaz-
du drogowego, pasa postojowego, pasa dzielące-
go, pobocza, chodnika, ścieşki rowerowej, kon-
strukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów 
i urządzeń wyposaşenia technicznego dróg; 
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n)  linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub pod-
ziemne – metro, kolejki linowe lub linie szczególne-
go charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
uşywane głównie do przewozu pasaşerów; 

o)  urządzenia przeciwpowodziowe, z wyłączeniem ich 
konserwacji i przebudowy; 

p)  budowle piętrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 
1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu pię-
trzenie wody na wysokość nie mniejszą niş jeden 
metr; 

q)  kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magi-
stralne do przesyłania wody oraz przewody wodo-
ciągowe magistralne doprowadzające wodę od sta-
cji uzdatniania do przewodów wodociągowych roz-
dzielczych; 

r)  urządzenia lub zespoły urządzeń umoşliwiające po-
bór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasila-
nia wód podziemnych, niewymienione w § 2 ust. 
1 pkt 35, o zdolności poboru wody nie nişszej niş 10 
m3/h; 

s)  urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania 
zasobów wodnych innych cieków naturalnych, ka-
nałów, jezior oraz innych zbiorników, niewymie-
nione w § 2 ust. 1 pkt 36; 

t)  stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlane-
go lub rolniczego, lub środków transportu, niewy-
mienione w pkt 17-19 i w pkt 45, z wyłączeniem 
myjni i stacji kontroli pojazdów; 

u)  instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie 
mniej niş 400 równowaşnych mieszkańców; 

v)  kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków 
z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

w)  punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, 
w tym złomu; 

x)  scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, 
których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów le-
śnych o powierzchni nie mniejszej niş 100 ha; 

y)  zmiana lasu lub nieuşytku na uşytek rolny, 
o powierzchni nie mniejszej niş 1 ha; 

z)  gospodarowanie wodą w rolnictwie, w tym melio-
racje, na obszarze nie mniejszym niş 20 ha, 
z wyłączeniem urządzeń wymienionych w pkt 63 
oraz stawów rybnych; 

aa)  zalesienia o powierzchni powyşej 20 ha lub wy-
lesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niş 
1 ha, mające na celu zmianę sposobu uşytkowania 
terenu; 

bb)  instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, 
surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzę-
cego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, 
o zdolności produkcyjnej nie nişszej niş 50 ton 
rocznie; 

cc)  instalacje do produkcji mleka lub wyrobów 
mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie nişszej 
niş 50 ton rocznie; 

dd)  instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych 
lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie nişszej 
niş 50 ton rocznie; 

ee)  instalacje do uboju zwierząt; 
ff)  chów lub hodowla ryb w stawach typu karpio-

wego, jeşeli produkcja przekracza 4 tony ryb z 1 ha 
powierzchni uşytkowej stawu, oraz chów lub ho-
dowla ryb w stawach typu pstrągowego, jeşeli pro-
dukcja przekroczy 1 tonę ryb przy poborze 1 l wody 
na sekundę w miejscu ujęcia wody. 

3) w terenach zaliczonych do obszaru Natura 2000, loka-
lizację przedsięwzięć dopuszcza się pod warunkiem 
braku znaczącego, negatywnego oddziaływania na 
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
zwierząt i roślin, dla których został wyznaczony obszar 
NATURA 2000, 

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która 
naruszałaby ustalenia zawarte w § 15 ust. 2 pkt 
4 niniejszego planu, 

5) lista przedsięwzięć będących przedmiotem ustaleń 
w § 6 ust 2 pkt. 1 i 2 obowiązuje wg stanu prawnego 
na dzień uchwalenia planu." 

2. § 11 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
"obowiązują ograniczenia zawarte w § 6 ust. 2." 

3. w § 11 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: 
"W obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
moşna dopuścić realizację wymienionych w § 
6 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
3 paŝdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z póŝn.zm.), jedynie w przypadku przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, dla któ-
rych sporządzenie raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wy-
kazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę par-
ku krajobrazowego." 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stryszawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Hadka 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XL/303/10 
Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 9 lipca 2010 r. 
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 Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Hadka 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XL/303/10 
Rady Gminy Stryszawa 
z dnia 9 lipca 2010 r. 

 
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

naleŊą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póŝn.zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

Zmiana planu nie pociąga za sobą realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym 
nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Hadka 
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UCHWAŁA NR XLI/393/2010 
RADY GMINY UŅCIE GORLICKIE 

 z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały BudŊetowej Gminy Uņcie Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy 
Uņcie Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211, 212 i 237 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Rada Gminy 
Uście Gorlickim uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Zwiększa się dochody budşetu na rok 2010 o kwotę     
1 657 299 zł, w tym: 

1) dochody bieşące o kwotę258 179 zł, 
2) dochody majątkowe o kwotę1 399 120 zł, 

       -- zgodnie z załacznikiem nr 1. 

§ 2.  

1. Zwiększa się wydatki budşetu na rok 2010 o kwotę 
2 368 686 zł, w tym: 

1) wydatki bieşące o kwotę 469 179 zł, 
2) wydatki majątkowe o kwotę 1 899 507 zł. 

2. Zmniejsza się wydatki budşetu na rok 2010 
o kwotę711 387 zł, w tym: 

1) wydatki bieşące o kwotę276 907 zł, 
2) wydatki majątkowe o kwotę434 480 zł, 
-- zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

3. Wydatki bieşące budşetu ustalone w ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 obejmują: 

1) wydatki bieşące jednostek budşetowych 
w kwocie192 272 zł, w tym: 
-- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nali-

czane w kwocie22 811 zł, 
-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

w kwocie67 193 zł. 

2) wydatki na rzecz osób fizycznych 
w kwocie102 268 zł, 
-- zgodnie z załącznikiem Nr 2.1. 

4. wydatki majątkowe budşetu ustalone w ust.1 pkt 2 i 
ust. 2 pkt 2 obejmują: 

1) wydatki na inwestycje w kwocie1 465 027 zł, 
-- zgodnie z załącznikiem Nr 2.2. 

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budşetowej Gminy 
Uście Gorlickie na 2010 rok Nr XXXVIII/373/2010 Rady 
Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku pn. 
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne” otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Załacznik Nr 9 do Uchwały Budşetowej Gminy 
Uście Gorlickie na 2010 rok Nr XXXVIII/373/2010 Rady 
Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku pn. 
„Wydatki na programy i projekty realizowane za środ-
ków publicznych pochodzących z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na 2010 rok” otrzymuje 
nowe brzmienie jak załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Po dokonaniu zmian budşet gminy wynosi: 

-- Dochody - 27 288 778 zł. 
-- Wydatki - 28 807 278 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Uście Gorlickie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Uście Gorlickie 
Franciszek Myņliwiec 

  


